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CONSIDERADA IMINENTE ft RENDIÇÃO DE SINGAPURA
MlttRpfcÁJiyOrA' FAM DÃARREMETW ASOVIÉTICA
mm, na graide base «vai, CONTRA OS EXÉRCITOS ALEMÃES
julgavam que a batalha não duraria

mais de algumas horas
"Ultimatum" do comandante japonês aos defensores
da ilha -¦ Silenciou a emissora - Recuo até os subur-
bios da cidade - Como se desenrolam os combates

SINGAPURA, 10 (U. P.) -— Pe-
rito-- militares admitiram esta
noite a possibilidade de que a ba-
talha de Singapura "será dada por
finda polo meio-dia de amanhã,
quarta-feira". (As 12 horas de
(Singapura, hora local, correspon-
dem ás 5 horas da manha, pelo
meridiano de Greenwich).
"Uítimatum" japonês

TOKIO, 10 IV. P.) — A Agen-
ola "Domei" anunciou esta noite,
em uma transmissão radlo-telefô-
nica de Tokio, que o tenente-gene-
ral Tomozukl Yamashlta intimou
o comandante britânico de Slnga-
pura a se render.

/Vos subúrbios da

quanto o Inimigo concentra ago-
ra seu poderio contra as tronas
defensoras.

Traidora ^ fo^fg j0 n0y0 MJ|)ÍS-
terio da Produçãonumero um

Laura Ingalls vendeu-se
aos agentes do nazismo

Ações aéreas

cidade
LONDRES, 10 (U. P.) — Esfe-

ras militares declararam, esta noi-'
te, que as linhas britânicas foram
rçtl.adas quase até os subúrbios
de Singapura.

O silencio da emissora
LONDRES, 10 (ü. P.) — O»

círculos militares bem informados
desmentiram, categoricamente, os
rumores, que circularam no es-
trangelro, de que varios grupos
Japoneses haviam penetrado na
cidade de Singapura e destruído*
a estação radiõ-telefônica.

Os referidos círculos são de opl-
niüo que a emissora de Singapura
pode ter silenciado em consequen-
cia de alguma avaria causada pe-
los ataques aéreos inimigos, embo-
ra nâo se tenha confirmação ofi-
ciai disso.

Igualmente, nâo há confirmação
de que o.s Japoneses tenham avan-
çado. segundo afirmam, até as por-
tas riu cidade, admitlndo-se, porem,
que eles estão a uns 15 quilome-
tios de Singapura.

Segundo um comentarista mili-
tm, _, zona norte de Singapura, ]onde os japoneses desembarcaram
em uma frente de três quilômetros
e meio, "está multo bem defendi- _
dn, embora não se tenha noticia '»
alguma de que as nossas forças ]tenham lançado qualquer contra
ofensiva vitoriosa nessa zona".

Os aparelhos de caça aliados
ip.zem aparições ocasionais, po-
rém sua ação nao pode ser cons- ,
tante, uma vez que têm que ope-
/ar agora partindo das ilhas ad-
Jacentes e todo seu poderio é
necessário para ser concentrado
iia frente real da luta. Sem em-
tiâígo os aparelhos acometeram |
contra as formações inimigas du- i
ronte o terceiro alarme, porem j
ainda nâo foi possivel doterml-
Mlr o resultado.

, Agora que conseguiram conso-
lidar seus desembarques iniciais
e que de fato dominam a maior
parte do trecho noroeste da ilha,
os japoneses continuam desem-
barcando novoa contingentes,
tanto durante a noite como de
i".ia.

Â terra tremia
Ao sinal de alarme, os refor-

ços britânicos acudiram lmedia-
tamente para nuas posições de
nalalha, afim de -afrontar o íe-^
io;. assalto. O forço da artilha-
ria japonesa, que ontem fora in-
vermltente, se intensificou de for-

I ms gradual até alcançar um es-
I trondo ensurdecedor às 19,30.
1 Vma hora depois a terra tremia
! e o céu parecia,uma massa can-

dente. Os Invasores aproveita-
ram a obscuridade para enviar
novos contingentes através do
trecho noroeste do canal de Jo-
hore, empregando barcaças blin-
dadas.

A artilharia Japonesa está ca-
nhoncando os cruzamentos de es-
trada, as linhas de defesa e as
baterias de refletores que pro-
curam iluminar o estreito. O
comando de Singapura admitia
âs 22,10 horas que os imperiais

Laura Ingalls

(Conclue na 3.» página)

WASHINGTON, 10 (ü.
f.) — Na opinião da maio-
ria do público, Laura In-
galls, a conhecida aviado-
ra, fez-se credora do tltu-
lo de "traidora número
um", visto que, segundo as
acusações contra ela for-
muladas, colaborou com um
dos agentes de Hitler. Esta
aviadora, qtie estabeleceu
varios record3, tornando-se
d. melhor piloto dos Esta-
dos Unidos, está sendo sub-
metida a processo sob a
acusação de haver recebido
dinheiro do governo ale-
mão para fazer a propa-
ganda nazista na União. O
.causídico Daniel Shoiell
declarou, perante o Tribu-
nal, que Laura uma vez lhe
dissera que havia de fazer
todo o possivel para prepa-
rar o país para o momento
em que Hitler viesse tomar
conta do poder e que os
Justados Unidos precisa/ani
era de um regime como o
da Alemanha.

Na Câmara dos Comurís, o sr. Winston
Churchill' esplanou os objetivos e en-
cargos daquele departamento, con-

fiado a Lord Beaverbrook
"LONDRES, 10 IV. V.) — O primeiro ministro, sr. Winston

Churchill, fez, na Câmara dos Comuns, declarações sobre o alcance
que tem o cargo de mlnistío da Produção, confindo a Lord Bea-
verhrook, manifestando quo a posiçSo deste "serA aproximndamen-
te. equivalente» à do sr. Donald Nelson, nos Estados Unidos. O sr.
Beaverbrook superintenderá os departamentos de abastecimentos,
.julgando o coordenando os hhiih ritos", MnnifoRtnu que, antes do
sair dos Estados Unidos, havia chegado à, conclusão de quo deyla
existir "um ministro de Produção e em virtude do Lord Beaverbrook
gozar de toda a confiança do presidente Roosevelt era cio o homem
Indicado para ocupar o citado posto. Disse, tambem, que "a ert-
trnda dos Estados Unidos na guerra, n adoção "de medidas de vas-
¦to alcanço para unir os recursos dos Estados Unidos com os da
Grã-Bretanha e a nomeação de Donald Nelson para dirigir toda
a produção norte-amerlcnna haviam criado uma sltuaçilo comple-
tamente nova". Acrescentou que "Lord Beaverbrook terá que via-

_-ípjar continuamente entre a Gril-
Bretanha e os Estados Unido» e

As forças germânicas, não obstante oferecerem a maior
resistência já observada desde dezembro, cedem ter-

reno em todas as frentes
——

Na região central, segundo a radio de Moscou, foi reiniciada a "marcha para
oeste" - Rzhev está isolada pelas tropas de assalto — Na zona de Lenin

grado — Comunicado alemão
-w

A luta na ilha
SINGAPURA, 10 (U. P.) — Em

numerei sempre crescente, as tro-
pas Japonesas continuavam lníil-
trando-se hoje, em seu segundo
dia de ataque, pela assediada ilha
de Singapura e mediante o peso
de sua superioridade obrigam os
deronsmes a ceder terreno, em h
bora disputado palmo a palmo.
Nàs ultimas horas da tarde podia-
se escutar nitidamente dos su-
burbios do extremo ocidental, o
fogo das metralhadoras. Os altos
chefes militares admitiam, sim
reservas, que a situação era se-
rin.

Sem um momento de trégua em
•ua terrível ação sobre os deíen-
•ores, as forças nipônicas contl-
nuaram em marcha forçada nn-
t»m a noite e hoje, através dor,
•nsannuentndoR pântanos e em
dlreçío do terreno mais firme do
«entro da ilha. O troar da artl-
lharla pesada é ouvido cada vez
Haia próximo e esta noite as Ja-
Belas dem edifícios do cornçáo do-
Ungapura trepidavam iiicessai.»tomente,
Novos desembarques

O comunicado do quartel go-
fcfinl anuncia quo o Inimigo oon-
lliiiin desnmbnrcnnrto tropas, Hos
pelos militares ae onlauln que o*Defensores oaUn ngorn om situe-
ji'c iii» infflrJorldsdB» nn rnuflo rtel contra fi ou o a o inimigo onn.
WDUfl "uinniitiinrto progressiva'?['¦nin fi douproporçls rtn force»,Ou dM9ml.»r(jUM mele nunw«»19) fornm efetuado» rtureiite »
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CONTRA-ATACARAM AS FORÇAS ÍO
GENERAL MAC ARTHUR

Foram eliminados os contingentes nipô-
nicos qae se infiltraram através das linhas
norte-americanas,na península de Bataan
Destruídos até ontem, nas operações das Filipinas,

163 aviões japoneses

Junção dos japo-
neses e alernaeS;
através da Rússia

ou da índia
Falando aos jornalistas,
ontem, o presidente
Roosevelt deixou trans-

parecer essa perigosa
eventualidade

WASHINGTON, 10 (U. P.) —

Informou-se oficialmente que as
forças do general'Mac Arthur lan-

çaram, com todo o êxito, um con-
tra-ataque de caráter local na ala
esquerda e eliminaram, as unida-
des Japonesas isoladas, que so ha-
vim infiltrado através das Unhas
norte-americanas.

Comunicado do Depor-

tamento de Guerra
WASHINGTON, 10 (U. P.) rr

O Ministério da Gucrru dlstnoulu
o seguinte comunicado:"S.ONA DAS í'1-.H-iNAS - O
gonoral Mao Arthur m chegar no
Ministério da Guerra uma men-
witgiini em quo destaca a firme cio-
termlna.fto do suiw tropw «oito»
araorloàna* • ««?.«*•"» «ju» oum-
batem em Bataan, do eogulr W>

A identificação de olnco WIWM
veterenni Japonesas na .eienua

lotou de mio íl o úmnmtm

rn» mm ito *»»" (,« ^WaM
mmm '|i»w mim '"»v"« rt«y«m
Smm i um iniroigo muito
¦oHpeclur mn numera.

,,..,,,,.¦„ nu iiitiiiiiií M»»i.ímS!
tm Iwh» » IUW li» jwHliwul» 09
„'„„N |i»i»««iiwí(m. tf"";- •

mÚm»l* » IMMHI»/ I""'"','" '|*
,mm um», mm iw»»i»*J

quais o total dos aparelhos Inl-
mlgos cuja destruição está con-
firmada na zona das Filipinas des-
de o Inicio das hostilidades monta
a 163. Muitos outros foram atingi-
dos o provavelmente destruídos,
mas essas perdas nfto íoram defi-
nitlvamente verificadas.

Prosseguiu o fogo de assedio das
baterias inimigas ocultas ao longo
da costa de Cavlte. O fogo de nos-
sas baterias teve corto èxlto.

Transporte afundado
O comandante em chefo do dis-

trlto tle Hawall Informa que o
transporto do exército americano
•'Royttl Frnnílln", foi afundado
no dia 2B de Jnnolro pelo torpedo
do um submarino Inimigo em
agua» de Hawall. Desapareceram
ao pes»0BS, tomendo-se que hajam
perecido, Trinta e três «oDrovI-
ventos chegaram a um porto de

O referido vapor era do pequeno
oalndo e estava destinado ao m-
fego rie OBlnotagem. Deslocava 891
tonolMlM fl navegava Am MUM no
nrfiulPéUgo rte Hawiiii, trçn»por-
laudo normalmente rodimlrto nic
muro ri« neesfiufllrnee

Mas inillns OrleiHiile HnleiMusiie
l,„ir,c. iMliilIviinifliili» l")ii"« nllvl"
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WASHINGTON, 10 (U. P.) —
Na sua habitual entrevista com os
Jornalistas o presidente Roosevelt
procurou fazer compreender à na-
ção o perigo do cerco, traçando em
grandes linhas a estratégia dos
aliados à luz dos sucessivos revezes
no Pacifico.

O presidente manifestou sua im-
pressão que o público norte-ame-
ricano gradualmente desperta de
sua complacência sobre o ¦ resul-
tado da güerru Escolhendo as pa-
lavras com grande cuidado, des-
creveu os perigos aos quais esta-
vam expostos os Estados Unidos e
outros países aliados pela estrate-
gia do Eixo, que consistia em cer-
car todo o mundo, depois ter atra-
vessado as Unhas aliadas.

Embora o presidente não espe-,
clliCMse em que frente as nações
aliadas se encontrassem em perigo,
os comentaristas Julgam qua o
presidente quis se referir ao perigo
d* uma junção das forças Japone-
sas com as alemãs através da Rus-
sia ou da índia.

A estratégia contraria, segundo
o presidente, deve ter por fim es-
gotar os agressores mediante o des-
gaste pronunciado pelas lentas re-
tiradas, procurando destruir na
medida do possível as fontes de
recurso do Eixo e reconstruir Õs
recursos dos aliados afim de po-
der tomar a ofensiva e destruir
as forças do inimigo.

O presdlente americano disse
quo/esta estratégia é compreendida
pelo povo norte-amorleano o quo
progressivamente esta na livrando
do excesso do confiança.

Na Espanha, a es-
posa do marechal

Pétain
BARCELONA, 10 (V, P,) - A

esposa do marpclial Pítaln ChO|OU
esta terrifl a Port- liou, na inni-
leira ospimliola, sronipanliada pe-
Io sr, Dumoulln d« Ia Jlnrili«tte,
(iliflfo rin plilnele nlvll do mure-
filial, A -.minora 1'Ai.iln fei a via»
gom em um vfi«no nsiwiiu fio
irem rto miló«dlB f|Uí pírtlU rt«
Vldiy.
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será o representante britânico para
os diversos acordos «le fusão do
recursos com os Estados Unidos".

Questões do trabalho
Afirmou que todas as quês-

toes relativas ao trabalho serão
resolvidas entre o sr. Bevin e
Lord Beaverbrook. O Alfairan-
lado ficará tambem na esfera
r?e influencia do ministro de Pro-
dução, salvo rio que se refere
so desenho dos navios e à fl-
xação dos programas navais.

Ao definir os deveres de Lord
Beaverbrook, o sr. Churchill re-
cordou que no último periodo da
primeira guerra mundial estava
à testa do Ministério de Muni-
ções, que compreendia não só o
Ministério de Abastecimentos,
mas tambem o de Produção Ae-
ronáutica, mas sem abranger o
Aímirantado e unir os diversos
ramos da produção.

Acrescentou que quando pas-
sou a ocupar o cargo de primei-
ro ministro, em 1940, aproveitou
a oportunidade para restabelecer
esse posto, na ocasião em que"o sr. Herbert Morrison, então
ministro de Abastecimentos, pas-
sou a ser ministro do Interior,
o que me permitiu oferecer a
Lorde IBeaverbrook o duplo car-
go de ministro da Produção Ae-
ronáutica e ministro de Abas-
tecimentos, o que abrangia as
quatro quintas partes da produ-
çâo. Infelizmente, Lord Beaver-
brook, cujas saude estava então
afetada, não se julgou em con-
dições de aceitar novos encar-
gos. Em vista disso, tomei me-
elidas para que os três departa-
mentos ,de abastecimentos, inclu-
slve o do Almirantado, que con-
tinuavam sendo independentes e
separados, fossem agrupados sob
a presidência do ministro do
Trabalho. E' a primeira vez
que o Almirantado entrou em
um v sistema comum e ê *de se
elogiar a forma com' que o sr.
Ecvln cumpriu a sua dlficll ta-
refa, que agora está em condi-
ções de avançar mais no cami-
nho da unificação".

No Gabinete de
Guerra
Segundo o Livro BraiiVco" dado

n, publicidade, o ministro da Pro-
rincão faz parto do Gabinete do
Guerra e é responsável por tudo
que s& relaciona com a poclu-
ção bélica. Acumulará as tnro-
faii até agora executadas pelos
dlrotoroe rte produção, com et-
ençfto dao rfllnrlonnrtms com a,
mão dn obra o com ns quoetõOH
trnbnlblHlns,

l!)m seus rtoverns figuram a
dlntrlbiiloâo doe ropiireoe rtlapn-
nivele, em nnpneidnrto produtiva
n matérias primas, a eoluaAn rtns
iliioetilns solirn prlorldflde na
prnriiii-nn « a iiiperlntonrtonolni
n vlRlIminln rtns diversos rtnnnr-
liimenlns, O ministro ria Pro»
rliiqSo f|iwii*fi lamliein whituiíH"
rto, em nome rto Oalilnein rte
ÓueiTfli rte tomai' parle une riu»
llliiii7Miftns unir» as nrgfttildflgfiee
i'1'lllrtHS IIH l||A lllecl/llllin li IIUS
KsIihIhs 1'c.i'i"", pfll'fl tiiiIim* ila
ilisii'||)iili!llii ilu ihuhIhOi-s a m/i»
li rins |irliii»s unira ns iilí/irtos,

I M»|.|»« 0 l|M'e||ll.l'l"MII,y

MOSCOU, 10 (U. P.) — O exér-
cito russo iniciou hoje uma nova
fase de sua ofensiva contra as for-
ças do Eixo, o anunciou pratica-
mente em todos os setores ter ob-
tido novas vantagens.

Simultaneamente, noticias não
confirmadas afirmam que os rus-
sos reiniciaram sua campanha da
Crlméla.

Despachos das frentes merldlò-
nals Indicam que os russos estão
novamente escoltando comboios,
com tropas de desembarque, até
a costa sul da Crlméla, onde faz
apenas um mês tinham em seu
poder a importante cidade de Feo-
dosia e pareciam estar a ponto de
expulsar o inimigo da península.
As tropas russas conservam ainda
em seu poder a península de Kerch,
no extremo oriental da Crlméla e
a fortificam poderosamente. Tam-
bem retêm a cidade de Sebastopol,
a grande base naval situada a
oeste.

Calcula-se qfie os alemães têm
experimentado pesadas perdas em
alguns dos Inúmeros setores _ de

toda a frente. Em todas as par-
tes, os russos avançaram, porem,
se reconhece que o Inimigo ofe-
rece a mais tenaz resistência que
se conhece, desde que foi começa-
do, em dezembro último, o avanço
soviético para o oeste.

A emissora local informou hoje
que este avanço prossegue nas
frentes noroeste, sudoeste e meri-
dlonal, sendo a noticia bastante
otimista.

No setor centrai /
Uma das frentes mais Impor-

tantes conilnua sendo a do cen-
tro, ondo os russos anunciaram
hoje haver reiniciado sua "marcha

para o oeste", depois de breve tre-
gun destinada a consolidar o ter-
reno conquistado.

Um correspondente, que so en-
contra Junto às tropas de van-
guarda, enviou o sé*gulnte despa-
cho a respeito do desenrolar dos
acontecimentos: "As tropas rus-
sas 'avançam para o ocidente, eobre
trenós. Foram vistas máquinas
abandonadas pelos alemães o mo-

:iado, oficialmente, o apoio de
Vichy às forças do "Eixo", sia África
0 ministro da Guerra Econômica declarou, na Ca-
mara dos Comuns, que o governo britânico consi-

dera o fato como extremamente grave

Foi reiniciada, com violência, a luta ha Ciré
- naiça, prenunciando-se uma batalha de

grandes proporções
S.j3*'»
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LONDRES, 10 (U. P.) O mi-
nistro da Guerra EconOmlea, sr.
Hugh Dalton, anunciou, oficial-
mente, na Câmara dos Comuna
que o general Erwin Rommel
concentrou secretamente .forças
para a ofensiva lançada contra
os britAnicns na Líbia, contando
com a colaboração ativa do gover-
no de Vichy.

Afirmou que Rommel havia re-
cebidb abastecimentos da África
Setentrional Ftancesa, entre os
quais figuravam caminhões e
combustível para a aviaçíto. Não
assegurou, porem, que o "Eixo"
tivesse enviado tropas pelo terri-
torio da Tunísia.

O sr. Dalton, em suas declara-
ções, disse quo "Indubltàvelmen-
te houve remessas dos territórios
franceses do norte da África para
as forças Inimigas da Libla, con.
sistlndo em automóveis, caml-
nhões, trigo, vinho e azeite de
oliva. O inimigo tambem tem re-
cebldo, por Tunis, gazolina e
benzina para aviação, embora
ainda nfio estejamos om condições
de afirmar se tiveram por pro-
cedoncla o norto da África ou "o-
território metropolitano da Fran-
ça. • •

O febverno considera da maior
gravidade oslo auxilio ao InlmliTo
por parto das autoridades de VI-
chy no norto da África o esta
mantendo consultai! ur-çonlns
rom o governo dos Entndnn Uni-1
dos, que JA solicitou Inffinii.içõcs
sobro o particular a Vlcliy".

Ao lho ser perguntado, por um
membro da CAmarn, ho a nltin<:fio
nfio np.oHPnlnva uma (jravldnrte
maior ainda, o ar. Hugh Dalton
disse qun "fornm rnnlI/.-idiirt nn
mnis i-iiIiIihIomiih Inveellgaqfte* e>
nU, ftttoi*fti i. ilnlf/i provei quo te»
mns d snliríi n envio fios nillune «
pinrtulnH ni(i|i''innnrtos",

Aoresoenrnu qun Reporá rvaobdf
iililiiniii iwlloln iíi'iii'i' ns liitiiriiiM,
i-ui-il srilli'lliiil»'i ii VlWiy ).«»I'»b
I.NU.i.iOÍí IMilrtiis

A Uüa no dmerto
1'AIK'l, 10 Wi P Vi>\ lll»

Ifrflll/IHHiill li"J" ii In'" IW »lnsi>rl'i,
»>< liirijn ilu tmtít lrrn|*iiliii> ilu
Ulli i|iill'/insli'iiei iiiim 1'iirrn em rtl»
fínjfln hksIh >l" tiiiiiii '/!'' \m*mt
imr M/cliill, (iiir/i viiiliii' iiovniiifli»
U puni ii leele, ni* itm f»Mln ||<

tuado exatamente a oeste do Ten-
geder.

Colunas britânicas de considera-
vel poderio seguem de - perto os
destacamentos da vanguarda. Ao
que parece, estA em sua fase inl-
ciai uma batalha do proporções
consideráveis.

Os pilotos, que efetuaram vôos
do reconhecimento, advertiram a
presenpa de fortes unidades ini-
mlgas que avançavam rapkla-
mente ao largo do trecho de 80
quilômetros, que vai de Mokili a
Tengeder. O propósito evidento
dessas, colunas seria tomar de
flanco a infantaria e unidades
blindadas do general Ritchle, que
estão combatendo nà costa, a uns
12 a 18 quilômetros a oesto do
Ain El Gazzala, contra a infan-
taria e artilharia do "Eixo".

Essa luta entre a infantaria e
artilharia do "Eixo" e a atlada
se assemelha a uma batalha do
posições. Mais quo qualquer ou-
tra ação, desde que os britânicos
iniciaram sua ofensiva, jA quo
nenhum dos adversários procura
decidir as ações, A espora do re-
sultado da luta que se trava en-
tro as forças mecanizadas, na me-
seta intorlor, ao sul e sudoeste.

Ah unidades de infantaria do
"Eixo" so verão om situação su-
mnmonto delicada, so as forças
mecanizadas do Rltchlo tôm po-
dorlo o habilidade suficientes parii
derrotar as unidades blindadas do
rtominel. As posndns o lontns uni-
dniles do "Eixo", nm tal cnso,
nfio teriam uma ImseVoonvonlenti.
* dificilmente poderiam evitar quo
«un retirada fosso cortada pnlns
unidades meaaniüàdas rápidas lm»
porlnls,

Nn hipótese rto qüe a luln que
rn» desenrole vmilm n rtoolrtlr-se
em fnvni' das forças rtn "líllxir,
iih forces nllndim poderiam Mil»
rni'»fl0 1*11111 rirtntlvn seKiiranQfl* hu-
lirw Tnlinik o Tinritln,

forno nns rtlns antorlores, n
fifflj (forpe ahihh oontlnnnii pres»
iniicln i'i»iii»lii«i'nviii apoio li» foi'1
i'iis ris inrriii ennnnlrnndn esicsssi
ririoeliiAo pur pai'18 rtn iivl/i'j>1ii dn
"IlIlMIl",

n Inlinlijii, nu miliiiil-'< iMiiilliiiia
lll|i|l|isn/|ll IIVl^WS lll» l>e|||l|llll'l|e»lll
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tores congelados, porem, os germ&-
nioos cumprem as ordens de de-
tender as aldeias até o fim. E1 um
espetáculo comum nas cidades 11-
bertadas achar corpos de artilhei-
ros sobre o teto das casas.

As tropas russas, em alguns se-
tores, avançaram alem de varias
cidades que ainda se encontram
cm poder dos germânicos. Perma-
nece o frio Intenso, devendo os
soldados russos combatê-lo lnge-
rindo cognac, varias vezes por dia.

"Em um bosque? escutamos o
•estampiáo de fuzis automáticos
alemfies. As vanguardas russas
para 14 se dirigiram e consegui-
ram capturar os componentes da
guarnição que aU se achavp»"
Rzhev isolada

Acredita-se que aa tropas de as-
salto russas Isolaram a cidade do
Rzhev, "prvot" setentrional da
linha alemã, na frente central, e
lugar onde o Inimigo está mais
perto de Moscou. Noticiou-se desse
setor quo w travam sangrentas
lutas, debaixo de temporais • de
neve, em torno da cidade, onde os
nazistas íazem o possível por
romper as linhas soviéticas de as»-
sedlo.i #e«-

Rzhev está sendo abastecida pelo
ar, de 'bases alemãs próximas, pois,
nâo se pode entrar nem sair da
cidade, por terrft. Os russos con-
timiam reduzindo as aldeias, nas
imediações de Rzhev.

Novos avanços
Entretanto, nos outros setores,

prossegue o avanço soviético. Em
um lugar da frente central, as
tropas russas avançaram dez qui-
lômetros, em um dia de luta, e
reconquistaram mais de 25 cen-
troa povoados, alem d« capturar

(Concluo na %.' pftgina)

Sofreu o Japão a
primeira derrota,

na batalha dos
abastecimentos

Chegaram a Nova Zee*
landia reforços navais
estadunidenses, indican-
do que a rota marítima
aliada está assegurada

* /'«'!«, iiiii" lrf<s rtns linlms „., (
ficiiii', H nue ii)'ii"n mis, ese/ie
iiii|iI/ii|i»h nfiu icimihiAii »m «iiiriir
•nii s'i«n, para rtispnisi iinvuineii»/)
i4 stiiiiNiiisirt/t /!>/ ur uui» l/illàillWli

BOSTON, 10 (TJ. P.) —
A respeito da informação
divulgada hojo de que che-
garam a Welllngton, Nova
Zolandia, forças navais
norto-americanas, anuncia
o correspondente que se-
guiu com a primeira uni-
dado de tropas cstadunl-
denses, que já se encon-
tra em Welington, quê "a
batalha dos abastecimen-
tos Já foi Iniciada. O Ja-
pão sofreu sua primeira
derrota seria. A rota e
os pontos do escala fo-
ram assegurados. Os ma-
1'lnholi'os estão' aqui e fIt
cou nplanndo o caminho
pnra o envio do reforços e
vitais materiais do guor-
ra". Diz o citado clorros-
•pondento quo ns linhas de
comunicação "foram fir-
momento asseguradas com
reforços o lnccHflnnt.es pa-
trulhns navais, o, nté hoje,
nn rotiiH pormanooem com»
plóiamente abortas'*.

^ Âaresaontòu quo os nl-
pftnloos cometeram um
erro, *A acrnrtlliirnm que
poderiam paralisar a frn-
In norlnniiinrlciinn, ", a
ira em VV-.-dllnj.lnn, que "a
menor pnHHlhlllcIncii) qun II-
nham p/"'" obter n viin»
rlH nm »i rtn feiluir h II»
nliii, O ilnpfto psia «In»
rtn em OfllldlijOes rts nsnss»
lili" |iiiliiiitns gfllne»! |)»r»
lindo ile suns linlms ln»
Iscniift rtn cnniiiiilciiiinss,
linrmii, lis fiir*;ci" iinvsls
nsliii|iiiil'li'lis»«s JA vsiie's.
rum n liiHiilliii Hu i|i'sssn
il tttH ISKlrtu ilu l'ii' inen",

1

í
•¦

•'

¦ .;.„

I

' ¦sUMPÜ : 
¦ IJ .... i i . ..,.-:¦ -X ¦¦¦:'- S-8BpHW



d.

lf
1

íi! ¦.

ii

< I

ti'.'.'

' •' • '¦¦' ',¦¦.¦',•¦ n

"' '¦•?¦'¦''''\rl''. 
.'•'¦'¦ '¦ *

' 
' 

' 
': , 

','-: 

\ 

'¦ 

'''¦' 

''*' *

PAGINA DOIS - PRIMEIRA SECÇÃO DIÁRIO DE NOTICIAS QUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO D£ i942

Boletim n. 25 - 894° dia da T Guerra Mundial
(Resumo tio serviço telegráfieo de úllimn hora)

10 - II - 1012.

(De um observador militar)

FRENTE ASIÁTICA — Fortes
destacamentos Japoneses desombar-
carnm na costa ocidental da ilha
de Singapura. A lula feroz prós*
segue nas linhas do defeso, e os
britânicos consideram grave a si-
tuaçfio. As pcrdns nlpônlcas sao
ennrmi-s. Os ovlfies Japoneses bom-
bardearam Bntavla (Java). O go-
vernador dn Indochina francesa en-
tregou nos nipóes todos os navios
comerciais franceses, ancorados cm
águas destn colonln. As tropas tm-
nesas chegam ininterruptamente
para a defesa dn Birmânia,

FRENTE NORTE-AFUICANA —
O folc'-murcchnl von Rommel ja
Iniciou suo ofensiva contra o gron-
¦o dns forçns Inglesas no sotor
OaszBla-Tobruk, mns El aazzaln
continua om poder dos brltftnlcos e
hft indícios seguros dc que a ofen-
liva aiemft serft paralisada n 150
mllhns dn fronteira do Egito, por
»star a retaguarda de Rommel se-
rlamente comprometida pela avia-
çRo inglesa.

FRENTE RUSSA — Uma violon-
tlsslma carga da cavalaria russa
abriu umn brecha no sul de Le-
nlnítrodo, aprofundnndo ainda mais

,a cunhn introduzida nas linhas
Blcmfis, Numerosos contingentes de
cavalaria iussa, operando junto com
os reforços da inínntnrin chegados
<l'a Asla, atacam violentamente as
posições alemfts. que sc debilitam
cada vez mais, espcrnndo-se pnra
breve uma radical mudança favo-
ravel aos russos na linha Rzhev-
I3rlan.sk. A cavalaria Italiana so-

frou grandes perdas, infltgldas pelos
cossacos, nas corcanins de Orei. Os
cossacos recapturaram o importan-
te entroncamento ferroviário fcras-
nograd o 60 quilômetros ao audo-
este do Kharkov. A "Unha de tn-
verno" aiemft cstft agora rompida
em muitos pontos. O radio alemfto
secrotii informa, que existo grantlo
desacordo entre os alemftes de um
lado e italianos e rumenos de ou-
tro, na frente russa. Na Ucrânia
os soldados rumonos atiram sobre
os oficiais alemftes. Os soldados
húngaros c espanhóis nfto mostram
entusinsmo pela campanha na
Rússia.

ti

NOS PAISES DOMINADOS — A
crise politica na Rumania assumo
proporções inesperadas em vlrtudo
da recusa dn Rumania em fome-
cor mais 300.000 soldados para a
frente russa. A fome ameaça toda
a Europn, mas a Itália ¦ e a Fin-
landla sfto os países quo sofrem
maiores privações.• • •

CONCLUSÕES GERAIS — A si-
tuaçfto do Japlo melhorou multo,
mas 6 'ainda bastante problcmAtlcs,
em vista da chegnda dos reforços
brltftnlcos e chineses. A sltuaçfto
do "Eixo" na Africa do Norte
permanece indeciso, enquanto peo-
rou muitíssimo na frente russa, m'
preciso subllnhor o fato da en-
trada om açfto, numa escala ele-
vada, da conhecida cavalaria rus-
sa, dos cossacos. As dificuldades
nazistas na Europa crescem dia
a dia.

VARIAS OCORRÊNCIAS
AcidentesDesastre — Atropelamentos

Falecimento no H. G. V. — Morte súbita
Agressões — Suicídio e tentativa

 mortos e sete feridos

, com as
mãos atadas

para trás
Prosseguem as diligen-
cias, da policia — Ouvi-
dos alguns componentes

de um bloco carna-
valesco

A Policia do 20.» distrito con-
tínua empenhada em diligencias
para apurar o estranho caso dò
enforcamento do operário Alfredo
Pais' da Silva, que, conforme no-
tleiamos, fora encontrado penden-
te da bandeira da porta do quar-
to cm que residia com sua irmã
Alzira.

Buscado em certas circunstan-
cias do fato, o delegado Isalas de
Aquino, nüo acreditando na' hl-
poteso do sutcidlo, esforça-se por
esclarecer devidamente a morte
de Alfredo, ouvindo declarações
de amigos e parentes do Infeliz
operário e tomando todas as pro-
vldenclas necessárias. Entre as
pessoas ouvidas acham-se os com-
ponentes de üm bloco carnavales-
co quo Alfredo deveria acompa-
nhar atô uma batalha de confettl
realizada em Braz de Pina. O
conteúdo do tais declarações nao
foi fornecido à. reportagem.

Outro elemento que so julga ser
decisivo para a apuração do fato
é o resultado da autópsia, O exa-
me cadavérlco, segundo se espera,
esclarecerá, se a morte foi devida
a asfixia ou a outra causa qual-
quer, decidindo se houve crime
ou suicídio, O laudo pericial, en-
tretanto, ainda nâo foi remetido
para a delegacia do 20.» distrito.

Iniciada a luta decisiva
pelo dominio das Celebes

Forças de infantaria da Marinha nipônica desembarcaram na
cidade de Macassar e em outras ilhas do arquipélago

*

Tropas holandesas ainda resistem em Amboina — Ofensiva contra a linha
aliada no rio Salween — Grave, a situação na China

Sete

íoi o que sofreu' 
nele viajava uma

contusões

Reclstraram-se, ontem, nesta

capital o em Niterói, entre ou-

tías' ás tseguintés ocorrências:

Desastre
n. 11.479 fo '"»' 

£ --usiumento com

último dos veículos

.em 8ravldad.; ,mo ottdo recev, ^

_Xodfof^&a 
ío into.

Atropelamentos
• i.,_ Vasconcelos, em frente

gjénor Oscar, de "anos oo
•llh0Hdre noTtear0 dèS>*9 M»"°
morador no mg ar Vasconcelos.
da cachoe rlnh , cm Uns V 

^ p6
Tendo Sofrido «mai,. mesmo la-
reito c fratura ricaço "°. 

A3Sislcn-
do, Oscar foi s°0.0"^ Sa*. Inter-

r;;V?ô|1Srlc^Vo,0?attraRrnccrotcrlo. d. instituto Módico Legal.
' 

«a rua ^untario» 
fla 

LtlVo"
frente »«nC?„ servente de pedreiro
pelnti e colícil O spry* c„sndo eP?cdro Anüiíes. com 51 anos
morador k «»;"£?£$_ n0 local do
,„. o «lX conseaCncla das fralu-
desastre, *n cpnwwjv.j. _dftver remo-
tas t,uè «fí^-nao doInSitulo Mé(

distrito. Q motorista lus™*

Acidentes
lllho de Custodio Jtot-rigues, _clmv_.s0Pilares, achava-

serra

BATAVIA, 10 (U. P.) — As
forças japonesas de Infantaria da
Marlnhn desembnrcaram, hoje, na
cidade de Macassar, situada na
parte sudoeste da Ilha Celebes. O
objetivo desse desembarque _ con-
seguir o domínio completo do es-
trelto de Macassar. O inimigo efe-
tuou tambem novos desembar-
quês em outras Ilhas.

Com o fim de completar a
ocupação da ilha de Nova Breta-
nha, ao7 nordeste de Nova Guiné,
os japoneses conseguiram desem-
barcar novas tropas, ontem, em
Gasmata, depois de terem terml-
nado a ocupação de Rabaul, no
norte, e de toda a zona nordeste
da Nova Bretanha.

Como se isso não bastasse, des-
pachos da Birmânia Informam que
o inimigo está concentrando for-
ças consideráveis, a uns 48 quilo-
metros ao norte de Moulmeln, pa-
recendo iminente uma tentativa
de atravessar o rio Salween, tom
o objetivo de romper as linhas
Aliadas, situadas na margem oci-
dental do rio. Nesse setor, a nr-

Miranda
C^narif dUam%a «

Ihlda 0P?'ft0m/f0lnd__éBTBoçorrldo pela

-¦•jiUda, internado no Hospuai
áriitados. # * #

O menor Álvaro de *l»« 
$ ràdÔr

íe. filho de anudina Alvc»¦ .

a rua dc Sao Cristo-, I*0 " " • id-nc|a.
™' d«* "^S*"^ Socorrido,
s .rendo rfraíura «";£ "*•£•* „ seguir.'

corro. * * *
Silva, lavrador, de^ 50

.Tose Valols tia G-.iarat.iha,
üãi dc IdodOi '""'"o 

Ke™èlo dos Ban-
a.hava-se a roscar n Çrco 

.,,,_,„
Selrentcs, ?-" U„te„lo, Mais

^ItXT^^^o^.
Na rua Sao *fè$Ítft&®&

na da rua II^" n''nr™"o Celucl. ca-

t:á; r^Z'ol" k"pr, ^ 0^
nartamcnlo 14.

Celucl teve _ •-  .
recebeu curativos, na As.

rido hospital, aoompanhado pelo co-
missario de serviço. A autoridade ou-
recolhido ao posto da Assistência Po-
llclal, polo motorista agressor.

As 23 horas, o ferido foi removido
li, de onde, pouco depois, foi ao refe-
para a enfermaria Felinto Muller, da
Policia Especial, onde. onde seri cx-
traído o projétil. * *

Na rua Itapirú, cm frente ao predio
n. 180, o sapateiro Artur de Oliveira
Gulmarftes, com 37 anos, solteiro, mo-
rador na referida rua n. 330, foi agre-
dldo por um desafeto, com um íormiio,
sofrendo ferimento penetrante no abdo-
men. Levado para a Assistência Mu-
rilclpal. fui, depois dos curativos do
urgência, internado no Hospital de
Pronto Socorro, em estado grave. A
policia do 14.o distrito tomou conheci-
mento do fato. * \

Franoisco da Silva Costa, de 10 anos
do idade, solteiro, encadernador, mo-
rador a rua Moreira n. 16S, passava
pela rua em que reside, acompanhado
dc seu amigo, Geraldo Pereira, quando
se encontrou com a Jovem Esmeralda
de Oliveira, sua cx-namorada, paran-
do para com cia palestrar. Esse seu
gesto, entretanto, enfureceu o atual
namorado de Esmeralda, Jorge de tal,
quo avançou para Francisco, agredin-
do-o a. faca-ptmhal. Com profundo
golpo no ventre, a vitima foi socorri-
da pela Assistência, sendo, cm seguida,
Internada no Hospital de Pronto So-
corro. O criminoso evadiu-se e o fato
foi comunicado k policia do .22.0 distri-
to, que Instaurou inquérito.* * *

O vigilante n. 1(1, da Policia Munlcl-
pai, Joíio Pereira do Nascimento, pren-deu, ontem, na estação das barcas, a
pedido do motorista da Prefeitura, José
Dionisio, que tambem 6 motorista do
auto de praça n. 13.279, o individuo
Orcstcs Rodrigues de Almeida, de 23
anos do Idade, residente à rua do Am-
puro n. 37. Orcstcs foi reconhecido
como sendo a pessoa que, hA dias, o
ílzeru percorrer com o seu carro di-
versos subúrbios c, depois de alegar
que nfto tinha dinheiro para pagar as
despesas do taxi, agredira-o com a. co-
ronha Co seu revolver, deixando-o sem
sentidos. O detido foi conduzido it de-
legada dn 7.o distrito, onde confessou
que agredira o motorista no auge da
discussão que tiveram, quando dlscu-
tlam u preço dos serviços de José Dio-
ni.ii.j. preço que Orcstes achava exorbl-
tan tu. O acusado foi recambiado parak cTõTeHacla do 10.o distrito, por onde
corri- u Inquérito sobre o fato.

Suicídio e tentativa
Fordlnamio Kpiicnhclrer, dc GO / anos

de idade, alemão, casado, morador a
rua Viveiros de> Castro n. 09, suicidou-
se em sua residência. Com guia da po-'licln do 2.t> distrito, o cadáver foi re-
movido para o necrotério do Instituto
Médico Legal.

* * <i
Allco Moiitciro, de 21 anos de Idade,

casada; moradora í rua Barata Bibei-
ro n. 1.147, tentou sulcldar-se, em sua
residência, ingerindo um tóxico. Umaambulância do Hospital Miguel Coutosocorreu-a,

Nova fase da arremetida soviética
contra os Exércitos alemães

(Conclusão da 1." pftglna) 
"*

muitos canhões e outros apetre-
chos de guerra.

Em outro ponto da mesma fren-
to, destacamentos de reconheci-
mento russos, sem- ajuda- alguma,
anunciaram haver cortado as co-
munlcações entre duas cidades
Importnntes em poder dos ale-
mães, cuja queda so considera
questão de tempo.

A radio de Leningrado contl-
ntta, dia e noite, transmitindo à
capital e outras cidades noticias
sobre o desenvolvimento das ope-
rações e sobre os eventuais êxi-
tos conseguidos pelos russos,
anunciando quo o cerco mantido
pelos alemães é cada vez mais
fraco. Hoje, por exemplo, a emis-
sora da ex-capital russa trans-
mitiu as seguintes noticias : "No
curso de ativas operações milita-
ren efetuadas em vários setores
da frente de Leningrado, durante
o domingo e segunda-feira, nos-
sas . unidades aniquilaram perto
de 1.500 oficiais e soldados ini-
migos e se apoderaram de 5 me-
tralhadoras, de numerosos fuzis
automáticos e granadas de mão.

"Uma unidade de artilharia e
um grupo de reconhecimento
destruíram 3 "tank3" alemáes, ' fi
metralhadoras pesadas, 6 canhões,
3 morteiros de trincheira, 24 for-
tlficações de jnadeira e outra de
terra e madeira, assim como umas
20 casamatas e abrigos".

Informes da radio

de Moscou
. MOSCOU, 10 (U. P.) — A ra-

dio local transmitiu, hoje, aa se-
guintes noticias de guerra :

atacaram a navegação inimiga nns
águas da região orientai da Cri-
mela. Na fronte de Leningrado,
fracassaram renovadas arremeti-
das de fortes contingentes lnlml-
gos. A artilharia atacuu, com bons
resultados, Importantes objetivos
de guerra em Kronstadt e a 25.1»
divisão de Infantaria e a Legião
Flamenga dlStlngulrnm-se nnulan-
do violentos ataques do inimigo'.

tilharia inimiga esteve sumamen*
ce ativa.

Os Japoneses efetuaram outra
Incursão aérea sobre a zona ies-
to de Java, causando alguns da-
nos. Admltlu-so uue, durante o
ataque efetuado contra Batavia,
ns forças holandesns perderam ai-
guns aparelhos que se encontra-
vam em terra.

A aviação inimiga continuou
realizando vôos de reconheclmcn-
to sobre Java e Sumatra.
Resistência en\
Amboina
O único raio de luz, no quadro

sombrio das conquistas Japonesas,
"foi a Informação oficial de que os
valentes defensores da Importan-
te base naval de Amboina, do
grupo das \Molucas, continuam re-
sistindo apesar da enorme supe-
rlorldade numérica do inimigo.

O desembarque das tropas in-
vasoras em Macassar assinala o
começo da luta decisiva pelas. Ce-
lebes iniciada nos primeiros dias
da guerra, por ocasião do desem*
barque Japonês na península de
Mlnahassa, situada no extremo
setentrional da ilha. Desembar-
quês posteriores, colocaram a maior
parte das penínsulas sententrlo-
nals nas mãos do inimigo. A cou-
quista de Macassar, Juntamente
com as posições que ocupa em
Balik Papan, em Bornéu, daria ao
inimigo o domínio completo do
estreito de Macassar, pelo qual
poderia enviar enormes quantida

ria direção oeste, contra Tungoo,
situada aproximadamente na me-
tade da estrada de ferro que vai
de Rangoon a Mandnlay, que for-
ma o prlnv. 

'vo elo da estrada da
Birmânia.1A China em grave

OPORTUMDADFj
Os anuncio» nesta «eeolo apareoem «eintire n» larjrura de nma eo|u-,
y.h..Hn> 1 istlflO a Unha «m «orpo 5s a 1*200 em corpo 7; c a u-m, .* • li

?Uo\°. ^nfu.r-;r^^v(prep,.fEdm. 
-«g.^ 

^ 
0,, --^

nma Unha em corpo 5 •""'í™' í" \media, 31* letra» . espaços. E-emplo.
Faça do Dlarlo d. Notlclàa o aeu Jornal

* ?
_ Em corpo 7, B2 letra» e e«pac°s >
Faça do Diário de Noticias o se

* *
Em oorpo 8, íl letra» • eiP«<)0« '

Faça do Diário de Noticias o se

Ao traier-no. o .eu P*!lu«noR,an"?b0'!
para esta «ecçüo. poder. V. Sa. «aber
antecipadamente, ba»«ado na» Indlea*

FILTROS
db narro ou metal, talha* ,„.pedras para filtros, morlnguéi S? '
o osterillsantes, cerâmica .m"""'N6o comprem som ver ou tmi"'1'EMPÓRIO DE FILTROS E' cebR'.,*- Rua (3en. O&mara. -i«M«

çóes acima, quanto vai
¦ua Inserção.

pagar pela

perigo
Em Chungklng, um porta-voz

do governo manifestou que a 3hl-
na está diante do mais grave pe-
rigo aparecido até agora,, em conr
seqüência dos ataques Japoneses
contra Singapura e Birmânia, e
em vista disso "os aliados não do-
vem perder tempo nem poupar
forças" na defesa da Birmânia,
para que a China possa aumentar
o seu poderio, com o qual pode-
rá se transformar em uma pode-
rosa base para lançar uma con-
tra-ofenslva. Acrescentou que a
China está aproveitando os em-
pitfstlmos anglo-norte-amerlcanos
para robustecer as suas finanças
e a sua economia interna
Comunicado da

R. A. F.
O comando das Reais Forças

Aéreas, em Rangoon, emitiu o
seguinte comunicado :

"Durante a jipite, não se anun-
ciaram incursões Inimigas sobre
a Birmânia. Ontem, apoiando as
nossas forças terrestres, os nos-
sos bombardeiros, escoltados por
caças, atacaram as posições do
setor de Moulmeln. Durante o dia,
foram efetuados reconhecimentos

1 Vaselina Tônica.
CONSERVA O CABELO
PENTEADO, BRILHANTE

E MACIO.

Clínica Só de Senhoras
DR VICTOR HUGO — Útero, ovarlos,
nervosismo - curot.^is sem dor. Rua

SSo José, 27. sobr. - Rio. Gra-
•ssjqod iis m

CAUTELAS
Da Caixa Econômica compram... -.Jóias « mercadorias mesmo viS'1pago multo bem, nfio venda iet_ Scer a minha oferta. Bolucío S*Rua Chile. B. sobrado, «ila 7 SÉ*de Bfto JoBé: telefono 43-3553 ,,lM

14

JÓIAS USADAS
BRILHANTES

Fratarlas; objetos de valor,
CAUTELAS DA CAIXA

ECONÔMICA
é quem melhor paga.

-LGO. DE S. FRANCISCO-14

-tt í*,. W-e^rreito
„ísr ;=^'--'

1 .i_ prnntn Socorro de Nl-
O Serviço tle 1 "><"" • _„.„._.• vi-

terni medico», ontem, as seguro

Kubcns, ,0 16 nno*.. í* ' 
^^ fc

Augupto Dir* . oi"-' ,'n •_¦*, com

Sí«r on.VC r Ua -£«^

Considerada iminente a
rendição de Singapura

(Conclusão dr; 1.» página)
haviam recuado ontem, antes do
ataque.

A Intensa atividade Inimiga,
«urgida de seus desembarques
na Jcosta ocidental, se viu apoia-
da pelos bombardeiros em mer-
gtilho durante todo o dia e tam-
bem pelo nutrido fogo da artl-
lharia.

Ontem, os imperiais combate-
ram sob uma chuva de projeteis
e de bombas que eram arroja-
das pelos aviões japoneses que
protegiam os contingentes inva-
«nres ao largo do trecho de cer-
ca de 16 quilômetros da costa
noroeste. Em toda a ilha as re-
servas foram mantidas em es-
tado de alerta, na previsão de
uma descida de paraquedistas',
pois reinava a convicção de quo
a invasão pela parte noroeste
era somente o Inicio de uma se-
rie do operações similares.

A breve conferência de lm*
prensa, celebrada ontem à noi-
ti, 110 quartel general, tinha como
funclo o troar cada vez maior

"Durante a noite passada, nos- do foS° da artilharia. O fun-
sas tropas continuaram suas ope- «'"nario informante declarou quu

des de tropas e material, para ini- ( sobre território inimigo. Alguns
ciar um ataque gigantesco contra j avloes inimigos atacaram, ontem,
Java, sede do quartel general do|Thatori- Nâo se têm detalhes so-
comando aliado no Extremo Ori- J bre danos ou vítimas".
ente.

Ilhas australianas
As forças jnponesaB que inva-

_ diram as ilhas sob mandato aus-sar e ttimbem em Bornéu, onde as '.„,,„„„ „„„ _„ „-„„„?,.,.-„ ..-.trallano. que se encontram aosuas colunas tentam atravessai o1 „,„ ,,„ „__„^,„ A„„f>-u„. . . .,, 1 norte da própria Austrália, es-extremo sudoeste da Ilha para | tao dand_ _^ovag domonst õe3 ,le
lh„e£Ll,BandJermaS,ln• 

na C0Sta, atividade. Anunciou-se, hoje,, cm
Camberra que os Japoneses ha-
viam desembarcado em Rasbata,

CAUTELAS
DA CAIXA

COMPRO, empenhadas ou reneldú,
pago 100 % e até mais da avaliação.

ato, absoluto sigilo. Atendo em
ED. OUVIDOR - R. OUVIDOR.' 
7.0. sala 719. Tel. : 43-6136.

DENTADURA.
QUEBRADAS T

A' pressão não pega ? Caíram sidentes ? «Consertamos em 80 _lnutos. Precisa de dentadura! Wvas ? Fazemos de Palladon í,48, de Vulcanite em 24 hori?iiridge partido, coroas, pivot, -¦,'
fazemos para o mesmo dia. . Hn,Visconde do Rio Branco, n« »

Telefone: 42-5591. 
' 

. '

no
casa
169.

PERDEU-SE a cautela n. 394483. da
Agencia 7 de Setembro da Caixa

Econômica.

BLUSõES
Em brim desde 15S000, borracha iufli65$000, camurça impermcablllzadi i,,de 140S000. Na Fábrica i rua v'eonde do Rio Branco, 27, ioia t,i_fone: 42-2507. ' "

PERDEU-SE as cautelas ns. 277068 e
361369, da Agencia 7 de Setembro da

Caixa Econômica.

Anunela-se que o inimigo esta
encontrando uma tenaz reslsten-
cia, nas proximidades de Macus

meridional.
No rio Salween

As forças aliadas, que durante
dez dias vêm contendo os inva-
sores japoneses no rio Salween,

que se encontra, aproxlmadamen-
te, no centro da costa sul da
ilha de Nova Bretanha. Ao que

estão preparadas para resistir à parece, o citado desembarque não
Iminente ofensiva nipônica, ao j se efetuou sem oposição, pois o
norte da cidade de Paan. Acredl-1 comando da aviação australiana
ta-se que os japoneses estíto con-! anunciou que, ontem, "os nossos
centrando um grande número de' aparelhos de bombardeio ataca-
tropas, nas suas posições do rio ram navios inimigos em águas da
Salween, para lançar um ataque Nova Bretanha".

PERDEU-SE as cautelas ns. .298503 e
319200, da Agencia 7 de Setembro da

Caixa Econômica.

TÔNICA
Torna os cabelos brilhan-

tes e sedosos; dá-lhes, en-
fim, aparência distinta.
DR. ANNIBAL VARÕES — R. Sete Se-
tembro. 141. Das 16 às 18 e Hora
marcada - Tels. 43-2522 e 38-3703.

CALISTA
Sistema americano do Dr. Scholl - Tra-
ta qualquer doença dos p6s - Exames
Grátis - Praça Tiradentes, 31 - l.o
andar - Elevador - Fone : 42-7471.

BRONQUITES
MEL CREOSOTADO

ELETROTÈHÂPIÂ
ONDAS CURTAS — IONIZAM.

— BANHOS I.E LUZ
VIAS URINARIAS — DOENÇAS DlSENHORAS — útero. ovarlos, prdttaii— afecções hepííticas, intestinos, ht,morróidos, cezemas, reumatismo, n.

ralislas — nervosismo,

Dr. Camilo Monteiro
AV. RIO BRANCO N.> 108 .
5.» ANDAR — TEL. : 3M1M,

Ile 9 ãs 17 horas.

kvhos Fúnebres

Jofio Chaves,

i » 1 : ¦_•*

111 .
11. %II t

üü < il - u

1 Sil

i I

pito-Irontal.

Falecimento no H. G. V.
Nn Hospital Getullo Vargas, faleceu,

»« 10 horas de ontom, o comorçiarlo
fcilzVllc-, do 58 ano, nue ca... do
um trem na Pavttna e sofreu^ fraturj
«lo craneo. Com gula da pnllcla do 21
distrito o cadáver foi removido para
„ necrotério do Instituto Médico Le-
gal.

Morte súbita
Na rua Iplranca n,^ 00, rasa ÜT,

fnlnceit subitamente, cm const>n"''l*''ia
• de se dar ao vicio da embriaguez, Ortn-

le* Mart.nlonn Torres, ex-praca do Cor-
po de Bombeiros. A poliria tio 3.° dis-
trito fez remover n entlaver para o
nocroterlo d" Baitdn Prthllca.

Atçressões
N» ru» 1'lrlrt. nsnulna da rua Ta.

hornrl, em Dma dc Pina, Irnvarain-Fo
de rnr.ftes, Aliando em servirei em um
"rnbnrfto" da Assistência Pollelnl, o
reu mnlnrl-la O«vnlilo Marhndo Vali-
tlerli>l n o lUuilwntn Anlonlo Ilallilnn,
rnni 5S nnoK, solteiro, morador a lí«.
triíils H, Pfdrn dp Aleftnlnia i^, 1«2,
A fiuPAl/lri tljninii nsnaeln mui». »f>rlo a
flivnlrin iiitreillii nnlhlno it alRiimnn
rnrnnhn-tn* rt» revolver, nlveliinrio.n
em *biiiiI(íii nom um tiro, A vltlmn fõl
itiiiii-iiiii iifln prajfftll nu MBlAo 0íj<
iilio fi'iiiinl n nfllii nn uniu, neniia
triiiiporlflní p*w 1 HmplMl Oetulio
Vimin", ulirt» rUmii iiiii miii,hi i'in im.
isdii gr»y*í 1 motorlrto Riruiõfi ko
Vir "'I "Pulei'1'' '"II', |in|l|il nu "lil*
plílO PIHI I 'lelelinelll llll Dlu 1IIM1I.
VlU ti (itlSn t |e|í|'e*tiil| h lieleHneln
nn im 1'nu Vli.14, Wi ÍOIi i'ill kfüUlrtn,

_ MillWMMW>WWIIi»MtlWM'i«W»W>'' UM I 1

Mario Campos Neiva

t 

Honorlna Cabral Nclvn, Adcimy
Cabral Nciva e Arminda Neiva,
agradecem a todos os parentes e
pessoas aml„ns que compartilha-

ram dc sua grande dor pelo faleci-
incuto dc seu qucritlo esposo, pai o ir-
mão Mario Campos Nciva, os quoacnmpniihnritm seus restos mortais kúltima morada, e convidam pnra ns-slstircm à missa de sdtlmo dia quefazem celebrar por sun alma, quinta-fclrn, 12 dc fevereiro, às 7 it horas,na Igreja de São Sebastião, k ruaHtidiirk Lobo, 20(1, Antecipadamente
ngradecem o compnrcoimcnto.

Celina de Araújo
Câmara

<7.» DIA) .

tO 

on-iltuo tio frnirnta An
tonio AIvoh CAmnriv o flllitm,
cnpltftn tio corvotá 1'otlro ruti-

Iu dn Arntiju Su/.unti, Honhiirn n
ÍIIIitiH, ciipllílu Ttimiuro tio Arniijo
Sii/.iniu, Honliurii o fllliu, viuva
iilniirtuilo Alvo» CAmurn, dr. Hon-
rltjúo Itoxo, Honliiirii, fllhiiH o eon-
ro», viuva tlr, FnuirlHoo llliinii o
lilluiH (iiiiNontoH), viuva dr, (!ur-
liiN Itfícntli', OOruilOl (Ir. Ktirlco
Külíi|illlii, SUIlIlorit, fII 1)11 o Konru,
Elltloxlo 1'iilvu do Araujn, noiiIio-
m n filhos, dr, Viiiiiciniir Carneiro
da Cunha, nenhum, rilhan o irninu,
ciililiiiii AIviiiii rtn 1'nlva Arniiju
n Niuihiini, iiiiiivliliim un ilnnuln
nnrÒnlOf) n unilKun pnrn nnnlnllrnm
A iiiiiimi i|im pnr iiIihii ilu min m.
(iiiuii, mui', *niKi'ii, nvA, niirii,
-lll-lllnf.il! Iinifl II lln, l.'l'iMN.\ IM'!
.Mtviiii (IAMAIIA, mmiiliim •¦¦•¦
lelinii' nn i|iiliilii-íiilrii| Vi i)n iiiii'.
ihiiIis An III lini im, nn iillnr tinir
llll ll;l'Jn ilu N, N, llll Clllllll'llirlll,

rações ativas contra o Inimigo,
"Em um sotor da frente oci-

dental, onde quebraram a forte
resistência tias forças adversa-
rias, nossas tropas so apodera-
ram de sete pontos habitados. Ab
perdas alemíls, em homens, ío-
ram pesadas."Na frente do Kallnln, uma de
nossas unidades flanqueou o ini-
migo, em uma localidade habita-
da, e aniquilou uns 100 soldados
Inimigos.

"Nossas metralhadoras, a o
apoiar a ação ofensiva, atacaram
as forças adversárias em retirada,
eliminando mais 300 combatentes.

"Um de nossos destacamentos
flanqueou os alemães, atacando-
os com metralhadoras e granadas
de mâo. O Inimigo, em uma ten-
tatlva de contra-ataque, fracas-
sou e foi obrigado a retlrar-sa,
abandonando no campo de bata-
lha coploso material bélico.

"As forças germânicas ataca-
ram um grupo de nossos sinalel-
ros, em um setor da frente oci-
dental, porem, essas foram obrl-
gadas a recuar, deixando .8 mor-
tos, 4 cavalos e uma metralha-
dora".
199 aviões alemães

(m Invasores conseguiram desem-
barcar com êxito, acobertados
por uma noite excepcionalmente
escura. Admitiu que as lnfor-
máçoes chegadas da frente di-
ülam que ' as balas das metra-
lhadoras dos defensores nao afe-
tavam em nada as embarcações
(lo invasão, o que indica que sio
blindadas.

Muitos aviões Japoneses par-tlclpat-am do violento ataque
contra a zona de Changl, no An-
guio noroeste da ilha, que é o
segundo ponto de grande perl-
go. Sabe-se que foi bombardea-
oo um hospital da Cruz Verme-
lha, cujos distintivos eram per-feitamente visíveis.

Será transformado em órgão aufár-
quko o Conselho Nacional de Pesca
Apresentado um projeto de decreto-lei nesse senti-
do pela comissão especial .incumbida de encontrar
uma solução para o problema da pesca, no país

O ministro Joaquim Eulallo, presi-
dente do Conselho Federal de Comer-
cio Exterior, determinou, ha, tempos,
a organlzaçüo de uma comlssüo tspe-
ciai de técnicos, representantes dos
orgSos oficiais e da classe, para um
estudo amplo do problema da pesciv
no pais, visando a sua solução em
bases técnicas e econômicas.

Após haver o presidente da Repu-
blica nprovado aquela resolução, iol
organizada a comlssüo especial.

Dando inicio aos trabalhos, a Co-
mlssSo escolheu para 'presidente o sr.
Américo Wanick, chefe da Secçílo de
Pesquisas Econômicas do Conselho Fe-
deral de Comercio Exterior, que dia-
trlbtiiu, dc acordo com os asoectos
social, técnico, econômico e militar do
problema, os assuntos a dlversas sud-
comissões. Foi, tambem, organizada
um.1. Junta de Coordenação que apre-
ciou os pareceres das sub-comlssócs,
apresentando, em scssüo plenária, o
relatório final. Depois-de uma serie
de debates, ficou resolvido, como me- ¦
lhor soluç&o para o complexo proble-
ma, a criação de um orgüo autar-
quico, cujo caráter nacional viria aten-
der os vários aspectos do problema em
todo o pais. Foi, assim, elaborado um
ante-projeto de decreto-lei consubstan-

PEBDETJ-SE a cautela de n. 307.157,
da Agencia 7 de Setembro da Caixa,

***. Tf.* a*. Am I r*>fiEconômica.

CAUTELAS DA CAIXA
Particular, compro, pagando o dobro
e atá mais da avaliação. Solução rá
plda. Absoluto sigilo. Informe-se polo

Telefone 43-4790
Rua do Teatro, 21 — l.o andar, sala

da frente.

SEU RADIO PAROU?
Mande-o Imediatamente a bem ipir*.
lhada oficina da rua Magno Mutiti
n. S3, Ilha do Governador — d* j_j

de Melo Moreira.

MOBILIÁRIOS PÃÍU
APARTAMENTOS

A Fábrica de Moveis Lamas, expie n.
seu grande mostruario anexo às cl!-
cinas a rua Melo e Sousa ns. 10)10,
(próximo k estaçfto principal da Le*.
poldina), inúmeros modelos especial*
mento criados para apartamentos e
que resolvem o problema de esessüt
de espaço sem prejuízo da boa to*
modldnde e distinção, executando ain-
da sob desenho e em qualquer estilo
ou dimensões, modelos especiais, ofe-
recendo tambem, em alguns tUM, ia.
cilidade de pagamento. Os orneis"Lamas" sSo vendidos exclusivamente

no mostruario anexo à I'bilea.
PERDEU-SE a cautela 100.264, da Cal,

xa Econômica — Ag. do Rosário.

abatidos
MOSCOU," 10 (U. P.) — Notl-

ola-se quo, durante a primeira
semana do corrente mis, foram
abatidos 190 aviões nlcmftes con-
tra 40 russos.
Atcaues da cavalaria

NOTICIAS DE PORTUGAL

MOSCOU, 10 (U. P.) — A ra-
dio local Informa: "Na fronte oci-
dental, nosnas tropas do cavalaria,
om ooo-ici-nçfto com a Infantaria,
ataonrnm os nlomftos duranto a not
to o 

'reconquistaram trfis loon-
lidados, npiwnrtnmlo um canhão
ant,l-"tanlc" o varia» motrnll.ado-
ras,

O Inimigo rooiioii om desordem
nbundonai-do (120 mortoi no cnm»
po do tonliillia",
O comunicado alemão

í/IMIll», »II»M»I •. }IIU»MM*A»ilftl.ml-i-. HlIMIIHIMlIr-M-
(lAIitUllü

NERVOSOS
Iiíu-In, illHiuliln» H»U .-(lil .llWMi l)*lirH.»»"i|»li
In filiillHIH-illl-'. lln 'I llii-üi il» IlIlHM *ll| lll'tlll*>

< i * v*ii *«(¦ 
'** 

iifiimi-, im,

PROF, MAURÍCIO DK MKDKIROH
f'1'N't'*-.*.- i . »* tini -- tam i nUih

NOVA VOIUC, III l\h I'.) — O
rviiiiunli-inln i-k-|iiiiiii|n Imlu iirln
Qunrtoi Ooiiefiil do futhrfi" i
IriiiihiiiiHiln imlu i-nflJiinAitiliKiorii Ú9
flírllm iiii- n ,.i-i'iiiiiti'-

"Nu itimin orlBiHnli n tniiiiitfn
VOltOU n »nfi'»"i' nniliilcn IinI*iiín im
1'niiHiiii'i hiiti i|ii« tm vwin iiiuii
lfi||l|u, Dii-irlliri lllH(|llti*l rilllVI-lIll

l mui mi cm íMiii» Iminln, ni<iii|ii
i|fn(|i||i|ii« |i) "IiiiiIih" iiidiii*! Un*'
tu IIV|Hi'íl'i ll|in|i/l| filliil/liieiil» m
n|inw/it'» itufoimlvn*! An WhAiiHUi (¦Uumimúmum tm ita pmto

AGRACIADOS COM A ORDEM
DE CRISTO

LISBOA, 10 (United Press) —
O governo português acaba Ua
agraciar com a condecoração da
Ordem de Cristo varias persona-
lidades brasileiras. A lista inclüe
o sr. Capanêma, ministro da
Educação, o sr. Herbert Moses
presidente da Associação Brasi-
leira de Imprensa, o sr. Lourivai
Fontes, diretor do Departamento
de Imprensa e Propaganda, e o
dlrotor do vespertino "A Noite".
ENCARECIMENTO DA. CON-

SERVA DE PEIXE
LISBOA, 10 (United Press) --

Toda a conserva de peixe íabrl-
cada om Portugal tom mercado
garantido slmultanoamonte na
Inglaterra, Alemanha o Italla,
rositltando disso um altn encare-
cimento do produto para o con*
sumldor português.

Os ¦•OBtaurantOB de Lisboa abo*
tiram dò "serviço" as habituai»
mmlliiliiiii om iiHiiltH ou atum paru
ilt'illll|illllllltl' us iipiu-ltlviiil.

Kiitr-ti-iiiiii como a folha do
Vlanrlrofl especial para o fabrico
dan ln um nao porte «oi- levantada
rto depósito altandofarlO «em mr
a i,'iii'i'iiti|iiiiii|(iiiin i|iiiiiiiii1ui|m du
lillan dn noimerva oliolaN, ne aiin.
«n-jiilu i-iiiii imin melo eriiilllbrai' a
liidiiHlrla,
INM 1,11111 O l''IINIi|ON.\!MI',NTI*
l>.\ H|;i |,,M) MIIMill.lilllA III)
uri» ita in \ii(» ha riiiiiM'

«•AMIA H.WlOtlM,
i,mii'iA, io n'nlM l'i'*-i*i| —

0 Msrtiarlo da Propaiandu n«>
nlmiHl, lt, Ailliililu Kni'1'ii, BOfflU'nleou """ íofíiupondíntii da im*
tu011*11 |tni.|i.i.„ ii |iiIii|ii do fiiii>
iliilnifilMlllii nu ||d| (jo !,,. ..mu tin,¦/'Ilf-Hiiwiilri fin» .i.i .ii.i|.i,i„ i|i|
•"¦•,'', i..,„„i|,i,„ im-vIkU -wil'

acordo cultural luso-braslleiro or-
ganizada por Armando Aguiar e
Gastão Betencourt. Brevemente
sairá o primeiro número dá re-
vista itrlmensal "Atlântico" com
colaboração literária dos escri-
tores dos dois países, lncluido
José Osório de Oliveira. As ba-
ses do premio literário "Pedro Vaz
Caminha Instituído oficialmente
entre o DIP e o S. p. N. para
premiar a melhor obra histórica,
cientifica ou literária que inte-
resse ambos os países foram
enviadas ao DIP no Rio de Ja-
neiro.

LEVANTADAS AS RESTRI-
(.IftES A ENTRADA DE VI-
NHOS POKTIKIUESES NA

VENEZUELA

POHTO, 10 (U. T.) — A ro-
pronantaçfln consular da Vonozuo* I
la divulgou um comunicado anun- I
ruindo o levantamento das ros* I
trlçóos para nnti-urtn dos vinhos
portiigiioBcn na Vnno/.uola. O
fato foi reoobldo com gi-anrto «a-
tinlnçao nos meios vlnlculos por-tuguoiei,
ritOCIIIlA 1)10 .IDIINAIH E Hl!.

vihta» nm vmhvi* em
(Ul 101(11 A

MBiiOA, io (ir, p.) — jom vi*.
ta dn ijin-rrn niiirii nn lCnlndus
|I|||i|mk n O |I]|KII, lnin nldil i;l'lill>
dli nr>ntn rnpllnl, a prorui-ii dn
iH-iiiiiiii i' jornali dim <<^>j<<--<i-
vim |iiiiiii.» pnr iiiuii. itiin clpoulon
illpllllll,'i||i mi llllm ininililllll,

nn «l-min-tM » HnlIniiuN, lobn*i'.-ilu, soinp|am quas. tèdoi oi'iii'11'iln n n '-iniiii, iiiirln.iiiiitirlKit.
nnn (jUl 'i>"i'ii'ii in|iil,

Ulll i'lll'l'*i*ipiil|i|ii||lii lllmilllii |"'|'m
mi liaiidOI pnr mi** pnrn n*nn<
j-iiinr n caaíbllriiflto da mvlniu
Ml"", d» lí-rr» YiMll.

ciando esse ponto de vista e dando n
autarquia prevista o nome de Conselho
Nacional de Pesca, ampllando-se a»
atribuições do atual orgfto do mesmo
nome.

A Çomissüo Especial compareceu,
síbaclo, Incorporada, ao gabinete do
ministro Joaquim Eulallo, afim -Je co*
municar-lhe a conclusão dos seus tru-
balhos e fazer entrega do ante-projeto
de decreto-lei. Ao mesmo tempo, con*
vidou o presidente do Conselho Fe*
deral de Comercio Exterior para com-
parecer ao almoço que Ia ser oferecido
ao sr. Américo Wanick.- Essa home-
nagem teve lugar era uma dependen-
cia do clube Naval, na Ilha do Pira-
quê, estando presentes todos os mem-
bros da Comissão Especial. Falaram,
oferecendo a homenagem, os srs. Ho-
raclo Silva, comandante Armando Pina
e Nilo Cook de Miranda.

Conselho Federal de
Comercio Exterior

MANTIDO NA DIRETORIA GERAI, O
MINISTRO JOAQUIM EULALIO — OS

MEMBROS RECONDUZIDOS E OS
NOVOS NOMEADOS

O presidente da República assinou,
ontem, vários decretos, nomeando mem-
bros do Conselho Federal do Comercio
Exterior. O ministro Joaquim Eula-
Ho do Nascimento e Silva foi recon-
duzido nas funções, de membro do Con-
selho e designado para seu diretor
geral. Foram, Igualmente nomeados os
antigos membros, srs. Antônio José
Alves de Sousa, Artur Torres Filho,
Benjamim do Monte, Euvaldo Lodi,
Felix Bulcâtr Ribas, Francisco Alves
dos Santos Filho, Guilherme Weins-
chenck, José Lourdes Salgado Scarpa,
Leonardo Truda, major NapoleSo Alen-
castro' Guimarães, e TJldarlco Bezerra
Cavalcante. Como novos membros ío-
ram nomeados os srs. coronel Anaplo
Gemes, Glleno de Carli, capltSo de mar
e guerra Thiers Fleming e Guilherme
Vidal Leite Ribeiro cm substitulçüo
aos srs. tenente-coronel Ari Maurell
Lcbo, JoRo Flrmlnlo Correia de Arau-
Jo Ildcfonso Albano e Pedro Brando.

ROUPAS USADAS
COMPRAM-SE DE HOMENS —
PÀGA-SE BEM — ATENDE-SE
A DOMICILIO — TELEFONAR

PARA 22-1683.

Compra e Venda di
PREDIOS-TERREWS

LEBLON
Traspassa-se ótima cosa de fazendai
e armarinho. Tudo novo. In(ora«ç6n

k rua General Câmara n. 3J1.

PERDEU-SE uma carteira de idcntl-
dade e outros documentos, pertencentes
a Cristiono Mazzonetto — Na estrada
Rio-S. Paulo até o km. 45. Pede-se

a quem encontrou telefonar para
28-4355.

RÁDIOS — NOVIDADE
A 30$ e 40$ por més, 36 meses da
prazo, sé nos escritórios da Fábrica,
k rua do Rosário n. 154, sob. Telefo-

ne: 43-2421. d. Esperança.

TERRENO
Vende-se um ótimo terreno, com 301
35 metros, com uma casa - 100 ml,
de pedras. Pronto para receber cons*
truçáo. Rua Teodoro da Silva n. SM,
lote 11 e 12 da Travessa Borges. Pre*
ço barato. Salda para o Boulevard II
Setembro. Trata-se na rua Senador

Nabuco n. 127.

Dr, Pedro Moura
Membro da Academia de Medi-
clna — Cheff da 12." enfermaria

do Hospital de Misericórdia
Doenças do estômago, duodeno,

fígado, vesicula biliar,, a.iêndice,
próstata, rins, bexiga, útero, ova-
rios. mama, bocio_, hemorróldas,
varioes, hidr- sele, hérnia, fratu-
ra, tumores.
Rua Honorio de Barros, 25 - Fia-
mengo - Telefones : 25-5423 e
25-5644. Telefone marcando hora.

Demonstrou caráter
perverso na prática

. do crime
POR ESSE MOTIVO O JUIZ CON*HKNOU A TIlfiB MESES DK PRISÃO
O 'FUNCIONÁRIO MUNIGIPAi, 7.AOA-
RIAS ANASTÁCIO DE AI.VAKKNOV
ACUSADO DE TER AdltliDlDO l'MAMULHER IIUNTHO OO HliU

DOMICILIO
O Jiils Irliinu Joiliy, da 10."* VaraCriminal, riondeiinii, ontem, u trís mo-

je» dn prisão, o funcionário municipalKnonrUn Ansstaoln dn Alvarenga,
HcKiiiidii oonitl dn» auto», o réu, nn

VÍ".,„14,11" n|,n"n rio "l-0 P»MH(ln, ktIIUO lniriir,, Invnrtlu o eomofln nu»
Bill!-.- it Iiin-.i(>li» itiMiriiiur* Mnohn-rin n ii m-rr-iiiu, a mini-,

O rimo mhitou a lí*i uniu do ann.n, i'M,
DlMn o i-iMiinrtn, cm -mi (tniinlnifiitr),-iiin rom tm -iii-iiti) .in vitima h ntwmiA« ni im-i-nniim-iii-irii, tmin fiucni li»*viu brigado, ¦ ToBivlii in*->of>ti«<in, ni»m mu iHimi-iji, riiibiuio ti» i.inn,iuii" ni dii|[llno0;it pi» lirliinf . «i .onuMina*) iinaMo «um um mm o»iniomiri
081)11) BfOlUMUt KPItlllIlt.l», ir, *.),...,

iiiiiii rsrd aintidi ,t, ,mt,,, (-•,„ ,i„
lime i\t i-1*. lini» m ,|,, mi.iiii»,il» mm
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CAUTELAS
CASA ESPECIALISTA

Srt COMPRA DE
JÓIAS e Cautelas de ouro, bri-
Ihantes, prata, etc. — GRANDE

COMPRADOR
Trav. Ouvidor (Snnhet), 0

Tel, 43*9729

CAUTELAS
Compro da Caixa Econômica, panobom preço. Rim da Quitanda n. -10,

sob., sala 3,

MÉIER
Vendo k rua Hermencgikln, 2 predlci
(na parte asfaltadal, rendendo 510SOO).
Preço 40 contos. Tratar com Elo!, »

Rodrigo Silva, 3.o andar.

5 prédios — 125:000$
Bonsucesso — Vendo na rua Jullo 81-
beiro n. 144, os bem conservados, ln*
clusive grande armazém dc es#"'
tendo terreno pnra fazer 5 a 6 casas»"
avenida, estão todos alugados, tra
quem mostre, muito perto da estais*

fundos do Bonsucesso F._Club^_

ALUGA-SE

BENTO LISBOA, 6
Aluga-se com 2 quartos, reformada,
multo fresca, nSo devassada. Tratai
com dr. Ismael; a Av. Rio Branco nu*

mero 311, 6.0 andar, 5. 614.

Apartamento — Copa-
cabana

Aluga-se ótimo, na Av. Copacaba»»
n.' 1.130, apto. 304. Sala, dois q«J!
tos, varanda demais depende**.*1 "j
Aluguel módico. Ver e tratar no w

cal, com o encarregado.

PETROPOLIS
Alitgn-se casa nova durante a eit«J*i
por 4:noo$noo. com trfs quar os, ' !
Ins, banho completo, mobilaria n«
quarto de criado, grande terreno,,»
rua Mosela n. 2 25B. nu vende*
Chave- dofi-brilc. Tratar rom »

Nelson, Tel. 26*1160.

Trimam o *m pequeno anuncio para esta «piC"0
O m.UílO />/<. NOTICIAS enlra, totlas as manhã»,

em mais de 50,000 habitações

Procura noticias de
parentes

O »r, Cintar AiiiiuMü ncttlnl nneei-MU dn olitnr Inlorniriçnpii tobra 0 pn-rftrtnlrn n111nt t)o( mMin ptirnnlnii «r,ilnlllln ilinivi'lii, i,iii%. A-lollft AimiHUriu tnivii Oniivnln n llrtiiim. rta nilvn.iiuiivnlii, nr. t''iii|i,|i, tini'1'ii, n urn,'I'"H'mi mili'.. rin nilvit Uniivnln, nuttllla »«lin th nlmln II) rlli'iil|l|-|im. nolllrmll tlll «n vlnliiitini parn 1'uiliiKnl,'i« iiiul" nAn iitlainnriAi,
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|,..||l.l.il.|., .-* |.|íll,» ,(,, ,,!,„,. p,.,mir "..'."i .., i i',ii..(i,|.i.i.i

Volta aos Estados Uni*
dos o jornalista Frank

Gervasi
Tírmln.d.i o» tr»biilho« <u. «r»^^

nnimlln rin OOnilllt* rin» "'"'.'fíiifii
RllloSlt KKlei-lnrt-ii rim WJWjm
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NOTICIAS DO EXÉRCITO
(V. Boletim! ins Diretorias de I., A, e fa,. à pár. 10).

Instruções reguladoras da expedição
de despacho de caráter não oficial

as estações de radio da Guerra

¦¦¦¦*-'¦' T-í»

I ,«
¦ • -'ís ?1

•i- ' I

O uso da medalha de ouro "General San Mar-
tin" — O Carnaval no Clube Militar — O tenente-
coronel Jaire Jáir na Sala da Imprensa da Guer-
ra — Iniciado p ano letivo ha E. E. F. E. — Nas

Diretorias das Armas e Serviços
Determinou o ministro dn. Ouerra, re, exarou o soRiiinto despacho: "cTom

om uvisu n. 1159, do U do corrente,
ontem distribuído, o seguinte: "Flenm
aprovadas as seguintes instruções des-
tiniiclas u regularizar a òjtpedlçjlo cie
despacho de caráter não otlclal pelas
estações de radio deste Mlnistovio: ai
Qualquer radiograma de caráter nâo
olieiui só poderá ser acellu *ius esta-
oSes do radio da Redo Principal do
Excroito e das Rede? Kacliò Regionais,
jatisinzendo ás condições abaixo énu-
meiiiclns: ter o "Visto" de unia tias
(Utoritlados! Clicre de Gabinete uu do
Estado Maior Regional, Comandante
d> Cuido, Diretor de Estabelecimento
ou Chefe de Repartição Isolada; conter
no máximo 20 palavras (inclusive o
endereço); ser dirigido a militar ou-
tssnínelliado, com indicação da fun-
çào polo mesmo exercida, nào podendo
apresentar endereço residencial: bi Os
despachos em apreço sõ poderão «.or
transmldos depois de escoado o serviço
oficial; ci Serão responsabilizados dis-
clplinarmcnte o» radlo-telegrallsta-i

2uc 
transmitirem radlogramas em

«-.acordo com as presentes instruções.
NA riUMEIBA REGIÃO MILITAR
Apresentaram-se, ontem, por dlver-

los motivos, os seguintes olicials: co-
ronel João de Andrade Nino, majoies
Frauklin Rodrigues do Morais, Heitor
Cabral Mendes da Silva, módico José
de Arruda Valím, Aladln Condcixa ne
Azevedo; capitães Almlr Barreto de
Araujo, José Luiz Janse de Melo, L-uiz
Fournier, Sérgio Fontes Júnior; luo.
tenentes Orozlmbo Costa, Scrvulo Mota
Lima, Klcber Assunção, médicos Edu-
jrrio Joseph Marques May, Pernunüo
Manem, Oeratdo Majelo de Ollveirn,
0'ialtei* Doyle Ferreira, Hello d<i Cunha
Teles Mendonça, Milton Campos,
Creenhalg Henrique Faria Braga, Mn-
jart Moreira da Silva e Manuel Tran-
cisco Ura.

_ Kol desligado do estado efetivo
da 1j" Formação Sanitária Regional;
por ter sido classificado no Hospital
Militar do Nntnl, o mnjor médico José
de Arruda Valim.
O TENENTE CORONEL JAIRE JAIR,

NA SALA DA LMPRENSA DA
GUERRA

Por estar de partida para Curitiba,
ende vai comandar uma das unidades
til sediadas, esteve, na tarde de ontem,
na Sala da Imprensa do Ministério (ia
Guerra, em visita de despedida, o te-
nente coronel Jnlre Jair de Albtiquer-
que Lima, nntlgo oficial de gabinete
do ministro Eurico Dutra. O cmbnr-
que do antigo chcle de policia da vi-
tiniu* capital fluminense, estA mar-
cario para amanha, 13, pelo Cruzeiro
di sul, achondo-se preparada uma ma-
nil est ação dc apreço pelos seus ami-
gos, colcgns, camaradas e admiradores,
por ocasião do sou botíi-íora.

NA DIRETORIA DO MATERIAL
BÉLICO

Apresentaram-se, ontem, por dlver-
lo,i motivos, os seguintes oficiais: ca-
pilão ilósi Mendes de Freitas, los. tt-
nentes Afonso Celso Urum Correia e
ptdro Ivo curial.

O CARNAVAL NO CLUBK MILITAR
A Ulretorla do Clube Militar avisa,

por nosso intermédio, que não u-aido
conseguido um salão em condições de
realizar seu Carnaval; em face da
construção do sua serie, deliberou, con-
turio, dar um baile infantil das 14 àa
18 horas, nos salões do Clubn GInãs-
tico Português, quando se farã (lis-
tribuição de artigos de Carnaval, tais
corno pandeiros, reco-reco, etc, aos
filhos dos soeios. Haver**-, ainda, dis-
tribiiirSo dt* riois prêmios às crianças
possuidoras da mais original fantasia.

O lÊO DA "MEDALHA GENERAL.
SAN MARTIN"

Utclarou, ontem, o ministro da Guer-
ra ,w, de acordo com o parãgrafo
único do artigo 05 do Estatuto dos
MlliUreá, concede autorização para
usarem ns medalhas dc ouro coin a
elisie do general San Martin, conce-
didas em 9 de setembro dc 1941, pelo
governo argentino, aos seguintes ofi-
ciais: generais de divisão Francisco
José ria Silva Júnior, Maurício José
Car.doso e Cristóvão de Castro Barco-
los; general de brigada Valentlm Be-
nicio da Silva; coronéis Cândido Cal-
dns c Paulo Figueiredo; tenentes coro-
néis José de Lima Figueiredo e Jaire
Jair de Albuquerque Lima; major Er-
nesto Dornelas.

NA DIRETORIA DE INTENDENCIA
Apresentaram-se, on'nin, por diversos

motivos os seguintes %...clais: majores
Severino Monteiro da „.,va, Juarez Ra-belo Sampaio, capitães Abelardo D'EçaRangel, Augusto Xavier dos Santos,Artur Alvim Câmara e Manuel Bcne-ano Chaves; lo3. tenentes Horacio Iria-cio da Silva e João Nepomuceno daCosta. Antônio Ferreira ile Sou ia e ü.u«ito Newton Cota França.Foi desligado, afim de seguir adestino, o l.o tenente Joaquim Altinude Sales Campos.Passou a responder pelos funçõesde encarregado da Biblioteca e Arqui-n, durante o impedimento do caplião'Al.clrlo Gouveia, que se acha batxaao•o H. c. E., o bibliotecário auxiliarJoão rie Sousa da Fonseca Costa Couto.Foram transferidos, por necessl-dane rio serviço, os seguintes oficiais:l.° tenente V^tor Fellcetl, do GrupoEscola para o l.o Grupo Movei do Ar-
jllnaria rie Costa; 2.u tenente Ubira-
Iara Cabral da Silveira, desta Direto-'ria para a D. c. T. R.-V.; e 2.0 ditoHélio de Melo Carvalho, da D. C. T.R. V. para a D. I. B.

INICIADO O ANO LETIVO NA
E. E. F. E.

Tiveram Inicio, ontem, as nulas daEscola de Educação Física do Exército,acnando-se presentes todo docente eDiscente do estabelecimento.
NA DIRETORIA J)Ii SAUDE

.. « _ ¦,tll-i°. aguardando a organl-"tao do Serviço de Saude do Destaco-mento rie Fernando Noronha e respenn-•a condução, o l.o tenente íarmai-êu-«co Josí Gabriel de Carvalho Pereira.
1i.iT 

'"MlgnRçâó do quo trata o bo-'emil n, 33, rie ante-ontem, refero-soío capitão médico Luiz Francisco l>nl

pareça a esta Secretaria, para satls-
tosei exigência legal".

"REVISTA OK EDUCAÇÃO FÍSICA"
Em consequencia do desligamento do

edpltlto Dlonlslo do Nascimento Junloi.,
da Escola-de Educação Física do Exér-
cito, por" motivo de sua classificação
no 10.° Regimento de Cavalaria IriaVj»
pendente, assumiu as funções do ge-
lente da "Revista dc Educação FIVca".
quo se edito na respectiva Escdn, o
capitão Clovis Bandeira Brasil, recon-
temente dcsvlgnndo instrutor.

NA DIRETORIA DE ENGENHARIA

13ssj[ ^^F ________F \ :

FALA-NOS SOBRE Â QUESTÃO ORTO-
GRÁFICA 0 PROF JOSÉ OITICICA

0 conhecido filólogo é favorável à adoção integral
do Vocabulário português

Responde hojo ao nosso Inqtiéri-
to sobro a questfto da reforma or-
tográfica o Prof. José Oltlcica,
catedríitlco do Colégio Pedro II, e
nm dos mais conhecidos e acata-

('(improvlnelano (p, 104 e 106), etc.
etc, Nfto hA., no Vocabulário, nem
luijfiirsco, riem tfto pouco hiigon.
no e hiiBoiuilsnío. Ora, como se
vô, noto as fallins tomando, ao

dos entre os nossos cultores da acaso, um livro português, de au

OItSON WBLMS NO D. I. P. — Orson Welle», que tem desenvol-
vido grande atividade desdo a sua chegada ao Rln, esteve ontem
no Palácio Tiradentes, em visita an diretor geral do I). I. P. O
famoso ator e autor cinematográfico manteve demorada palestra
eom n sr. Ijiiiiriyiil Pontes, em cujo gabinete foi recebido, sobre as-
peòtós da cultura brasileira o do que se pode fir/jor no sentido do
um maior conhecimento entro o nosso pais e os Estados Unidos.

Dessa visita é o flagrante fotográfico acima.

Filho e nno no capitão médico I-Ior-i-"•lio Coelho Leal, como, por equivoco,Publicado no referido boletim.— Apresentaram-se, por diversos mo-«vos. os seguintes oficiais: coronelmédico Alfredo de Oliveira Viana*, te-nentçs coronéis médicos Luiz de Cas-woVaz Lobn da câmara Leal c Lino«otlrlgiies Machado; majores médico*atirliiiilo Cnlninn dc Oliveira, Arlindooo rastro Carvalho, Augusto Marques'"'•res. .José Furtado Rodrlgue-i. He-
5»w Augusto Monteiro da Cunha eAfiWldo Nunes de Serquelra; capitães"•¦ '¦¦Um*. Tllleros Rodrigues do Almeida,

uno Pegado Júnior, José Por."'''" «e Bnrros, Felipe do Freitas e"o. ospar do oliveira Fernando»,'I" Monteiro c Nelson Correia dc' ''eiiovldes; ins. tenentes mòrti-
fosnr de Oliveira, Fernando
farmno.úlloo Cleraldo Majela
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Aprescnl aram-se, ontem, por diversos
motivos os seguintes oficiais: tenente»
coronéis Inade de Carvalho Tuper e
José Rodrigues da Silva, maJoreB Hei-
tor Cabral Mendes da Silva e Lauro
-Augusto de Medeiros, capitães João dos
Santos Saldanha da'Gama, Dalmo Ben-
tes Monteiro, Alfredo Souto Malon,
Aiporé dos Reis, l.o tenente Aiilil da
Sousa Martins e 2°s. tenentes Renato
do Araújo c Ciro Linhares.

Ficou adido o capitão João tíos
Santos Saldanha da Gama.

Foram desligados do l.o Batalhão
do Pontoneiros de Itojubã, segundo no-
tlcln recebida nesta capital, os leguin-
tos segundos tenentes transferidos da-
qttcle Batalhão: Rui do Andrade Cos-
ta, Ivo Gomes da Costa, Davi ferrei-
ra, Libanlo Ribeiro Viana e Renato
Arayjo. .'.¦

O ministro da Guerra permitiu
aue o l.o tenente Luiz de Asslz Duque
Ettrada, transferido dn 2.o Btl. Fv.
e nomeado Instrutor do C. P. O. R.
da 2.a Região Militar, venha ao Rio
dentro do período de trânsito.

ATOS DO DIRETOR DE INFANTARIA
Foi exonerado, o pedido, de ordem

do ministro, o primeiro tenente Ovidlo
Abrantcs, das funções de ajudante de
ordens do gcneral-comandante da I. D.
3. ¦ ,

 Foram transferidos, por neccssl-
dode do serviço, os seguintes oficiais*,
o l.o tenente Ovidlo Abrantcs, do Ç}.
G. P. para o Q. O., sendo çlasslll-
cado no IO.» R. I*.'i o 2.» tenente Jouo
José de Carvalho Neto, do b.o R. x.
para o Regimento Sampaio.

ATOS DO MINISTRO DA GUERRA

Pelo ministro da Guerra, foram de-
slgnados, por necessidade do serviço,
o io tenente Astolfo Barros Mota,
para auxiliar de Instrutor da Arma
clc Cavalaria o o 1,0 tenente Demos-
tones Américo da Silva, Instrutor da
Arma rio Tnfnntarln, ambos para o
C P O R. de Juiz de Fora (AncisO
aó Ci P. O. R. da 4.» R. M.).

— Foi retificada, por necessidade
do serviço, a . classificação rto capitão
Anísio da 8ilva Rocha, como sendo
no 8." Regimento dc Cavalaria inde-
pendente e não como publl*;.»! o
"Dlarlo Oficial", (lc 2 do corrente.

_ Foi dispensado das funções que
exerce na Companhia SldCTÚrglca Na-
cional, o capitão João Santos Salda-
nha da Gama.

 Foram designados, por necesst-
dade do serviço: o mnjor Heitor Lo-

pes Caminho, para servir nn Diretoria
cie Cavalaria, Trem, Remonta e Ve-
terlnarin; os capitães: José de Melo
Mouião, para Instrutor do C-iitro de
Instrução de Defesa Antl-Aerea,
cumulativamente com as de coman-
dante de bateria .no I|l.» ,Rc|lniento
de Artilharia Antl-Aerea,,..sendo dis-
pensado das que exerce como auxi-
liar de Instrutor daquele Centro, Ota-
vio Ismnelino Sarmento de Castro,
pnra adjunto da Diretoria de Infan-
faria; Iracilio Ivo de Figueiredo Pis-
soa, pnra ajudante do Corpo de Ca-
cletes (la Escola Militar; Slseno Sar-
mento, para nsslstcnte do f-5. G- oa
1 D li; Alcides Pinto Coelho, para
assistente cia 1.» Brigada de Infan-
taria; João Batuta Peixoto, para
aiudiinto de ordens do' general Der-
meval Peixoto, comandante da 1 ¦

Brigada de Infantaria.
Foram retificadas, por ncbessl-

dade do serviço, as designações dos
capitães: Olama Clark Leito, como
sendo para adjunto da Comissão Bs-
pcclal de Obras de Piquete, Resende e
Bicas, devendo servir na 3,a Residen-
cia da mesma comissão, e nho como
publicou o "Dlarlo Oflclol", de 24 üe

Janeiro próximo findo; Sadl Maga-
lhães Monteiro, como sendo para co-
mandante da Companhia Escola de
Engenharia^ e consequentemente trans-
ferido, do Quadro Suplementar Prlvtt-
tivo para o Quadro Ordinário, e não
como publicou o "Diário Oficial", de
31 de Janeiro próximo findo, a pazlua
1.890, 2.a coluna.

Foram transferidos, por oecen-
sldade do servlÇo; os capitães: Olde-
mar Domlnguos dos Santos, do Qua-
dro Suplementar Privativo para o
Quadro Ordinário, sendo classificado
no 4,o Batalhão Rodoviário e, em
conseqüência, exonerado da chefia do
Serviço de Transmissões da 0.« Região
¦Militar; Mario da Silva Mlrancia, co
Quadro Ordinário, para o Quadro SU-
Plementar Privativo sendo deuignaío
instrutor da Escola de Transmissões;
Luiz Guimarães Regadas, do Quadro
Ordinário para o Quadro Suplementar
Privativo, sendo designado para -o

Serviço do Engenharia da O.* Região
Militar, como adjunto; Osmar Modos-
to do Quadro Suplementar Privativo
para o Quadro Ordinário, «tndo^xo-
ncrado dos funções de adjunto do
Serviço de Engenharia da 8 •*¦ Região
Militar e classificado no 2." Batalhão
do Pontonelro»; Euclldes Pontes, do

Quadro Suplementar Privativo para o

Quadro Ordinário, sendo exonerado
das funçfles que exerce no Serviço de
Engenharia da Stlh-Dlretoi; * aos Ser-
viços (le Remonta e VctcrlnarU, sen-
do classificado no 3.0 Batalhão Ro-
dovlnrlo; Alzir de Melo e Darci Pa-
checo de Queiroz, do Quadro Orolnr-
rio pnra o Quadro Suplementar Oe-
ral; Nelson Mesquita Miranda, do 3.**
Grupo de Artilharia dc Dorso para
ajudante da Escola Preparatória çe
Cadetes dc São Paulo: o 1.» tenente
Odlr Pontes Vieira, do Quadro Orei -

nario para o Quadro Suplcmentsr Pri-
vatlvo, sendo designado auxiliar de
Instrutor da Secção do Engenharia do
Ccntio rie Preparação de Oflolnis da
Reserva (la 1.» Reglüo Militar:

_ Foi nomeado, por necessidade ao
serviço, • o capitão Luiz de Camargo,
chefe de Secção da 4.» Clrcunscrl-
eão do Recrutamento.

Foi designado, por necessidade rto
Borvlco, monitor do C. P. O. "*, na
7 a Região Militar. o 2.o sargento
José Gomes rta Veiga Pessoa.

Foram designados por nccesslflo-
an do serviço' o capitão Herolo Msr-
tins dn Lemos, direto* do Depôs to de
Tirprortuloro» de cnmpos: o l.o tonon-
ln Antônio Carlos de Anrtrn.de S,.rr>H
auxiliar ilc instrutor do Cur.-o do Ar-
tllhniln do C 1*. O. U. rta 4,' Ho-
"_? 
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NOTICIAS DA AERONÁUTICA

A Condor solicitou licença para dis-
pensar os funcionários estrangeiros

de mais de 10 anos de serviço
O despacho do ministro — Visita de inspeção à
Escola de Aeronáutica — Posse do novo presiden-
te dos Aeroviarios — Não pode haver distinção

de classes
A Empresa Serviços Aéreos Con-

dor enviou uma exposição ao ml-
nlstro da Aeronáutica, lnforman-
do-o de que estão sendo despedi-
dos os empregados estrangeiros
que nela trabalhavam. Procura a
referelda empresa, como declara,
atender aos direitos trabalhistas
pertinentes ás respectivas lndenl-
zações. Entretanto, aponta uma
dificuldade oriunda das exigências
de alguns, que pela sua antlgxii-
dado na empresa recebiam maio-
res vencimentos, e aos quais se
vê embaraçada em atender, pois,
teria que fazer pesados desenbol-
sos monetários, "verdadeiramente
desfalcantes de seus ?ecursos ft-
nancelros"; Solicitava assim, au-
toriznçfto para dispensar tais fun-
cionarlos mesmo com mais de 1<J
anos de serviço, sem satisfazer as
suas exigências que considera in-
sustentáveis ante o interesse pü-
blico. '-."

O ministro Salgado.Pilho exarou
o seguinte despacho: "Trata-se
cio um caso de salvação pública,
que exige não sejam ocupados
em funções que possam afetar a
segurança nacional, pessoas de
nações agressoras do continente
americano. A lei que garante a
estabilidade do emprego deve ce-
der aos casos em que corre perigo
o bem público e a segurança do
pais".

VISITA DB INSPEÇÃO

O sr.. Salgado Pilho*, realizou,
ontem, uma visita a Escola de Ae-

Tecor Cold Cream
portátil. Durante os folguedos do Car-
naval, use este fino produto na rápida
remnção da maquillagc, deixando a pele
macia e aveludada. Indispensável na
bolsa ilc toda mulher moderna. Casa
Ilernianiiy — Gonçalves Dias, 60.

ronáutlca, chegando ao Campo
dos Afonsos em companhia dos
oficlaio de seu gabinete major Fa-
ria Lima e captffto Bwerton Frl-
tsch. /

O ministro vléltou todas as de-
pendências do estabelecimento, é
examinou os* projetos da constru-
çâo dos novos pavilhões, necessa-
rios para alojar o número aumen-
tado de alunos com que funciona-
rá a Escola no decorrer deste
nno. Examinou ainda o projeto
de ampliação do campo, que per-
correu em seguida, atento as ln-
formações quo lhe eram presta-
das pelo comandante Pontenele.
Todos esses melhoramentos deve-
rão estar concluídos dentro em
breve, de modo que em maio,
quando começarão as aulas, os no-
vos pavlmentos possam ser lnau-
gurados.

O sr. Salgado Pilho, finda a
visita, almoçou no Carslno dos
oficiais, retirando-se, depois, de
regresso à cidade.
NO "LOIXESTAIt" DA F. A. B.

A tarde, o ministro esteve no
Aeroporto Santc-i Dumont em
visita ao avião "Lodcstar", che-
gado no domingo a esta capital.
Acompanharam-no não só os dois
oficiais que conduziram o grande
aparelho dos Estados Unidos ate
o nosso pais, major Nero Mou-
ra e capitão "Osvaldo Pamplona,
como ainda o major Faria Lima,
e o capitão Bverlon Frltsch e
o l.o tenente Joel Miranda, to-
dos do seu gabinete. O sr. Salga-
do Filho examinou detldamento
o magestoso avião, demorando-
se na cablne, cujo perfeito aca-
bamento despertou sua admira,
ção, assim como tambem a ca-
bine de comando com o seu com-
pleto e modernissimo equipa-
mento

Continências, Honras e Sinais ue res-
peito das Forças Armadas.

FOI APOSENTADO O CHEÍE DO
MUSEU DO MINISTÉRIO ÜA GUEKBA

Por decreto do presidente da Ee-
piiblica, foi aposentado o ollcial ad-
mlnistrativo Mario Leal Neto dos
Reys, que vinha exercendo a chefia
do Museu do Ministério da Guerra,
ora em organização e criado pelo
novo regulamento da Secretaria Geral
daquele Ministério.

O funcionário ora aposentado lnl-
ciou sua carreira na Intendencia da
Guerra, sendo mala tarde transferido
para a Secretaria do Gabinete do ml-
nlstro, onde exerceu comissões. Foi
o organizador e chefe do Serviço do
Pessoal Civil, membro da Comissão
de EHclencia c, ultimamente, com a
extinção dadqucla comissão nos ml-
nisterios militares, foi designado che-
le do Museu.

O sr. Neto dos Reys publicara bre-
vemente o "Consultor do Funciona-
rio o Exlronumerario", que vem or-
ganlzando a muitos anos;

ATOS DO DIRETOR DE SAUDE

Pelo general diretor da Saude do
Exército, foi transierldo, de ordem do
ministro por necessidade do serviço,
o l.o tenente farmacêutico Fernando
de Oliveira Ribeiro, do H. Mi de Ca-
choeira para o 3,o Regimento de In-
fantarla (S, Gonçalo).

¦¦— Foi tornada sem efeito, de or-
dem do ministro e por necessidade
do serviço, a transferencia do l.o te-
nento farmacôutlco Lcoualdo Rodri-
gues de Carvalho, do l.o Grupo de
Artilharia de Costa e Fortale|i de
Santa Cruz para o Hospital Ivulltar
de Santo Ângelo, ultimamente publi-
cada.

Foi retificada, dc ordem do ml-
nlstro e por necessidade do serviço,
a transferencia do l.o tenente farma-
cèutico Álvaro Nunes de Oliveira, do
lO.o Batalhão de Caçadores, para o
Hospital Militar de Porto Alegre o não
como esta publicado. j

Em foce do Aviso Ministerial n.'>
108, íorain os comandantes das For-
maçõcs Sanitárias Regionais autori-
zados A preencher us vogas de pri-
melros sargentos, dc acordo com «s
disposições do Aviso acima e tendo
em vista que os candidatos sejam lia-
bllltados • com os cursus regulomen-
tares, segundo as Instruções do Bu-
gulamento n. 48 e do R. I. Q. T.

Foi retificada,* por necessidade
do serviço, a transferencia rio n.°
«orgento manlpulador do lormacla Pe-
dro Chlesa, do Laboratoilo Químico
Farmacêutico Militar para o HospI-
tal Militar de Natal, om vez de 1.°
Grupo de Artilharia do Costa, como
esta publicado.

Foram trannforldos, de ordem üo
mlnlsiro o por necessidade do serviço
os primeiros tenentes-módicos Lucll'o
Cnbas Costa, iia l.i^a.o Grupo (Io Ar-
tllharla .do Dorso, e Hlpollto Gomes
Ferreira du Azevedo, do Hospital .Mi-
lltnr da O.u Ileglão Militar para a 3,ft
II, I, A, Atlt.

rol tornada aem etolto, por nc-
ocHsIdnrin do serviço, n Irnnsferen.
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rnriiiui'111, .iiisí' HiilmiiiHii (liiimitrfti'**,
do l.iitiiirnliirl» tjiilinliii K.iiiiiimMili.' i
Mlllinr parn o Borvlço de Bnililo rio
ni'*iliiuiiini'iiin ilu l''iiniiiiiilu du NÕI'0«
nin., iiiiiniiiiiii-iiii' piiiiiiuuiiii,

•- i.'i,i irnnidurlilii, |im iiuuuasIiIiuIu
riu jurvliju, dn liiilinriiiiulo guiiiii"!
¦'iilllli.i.l-illlrii Mlllnil |llil ii n MUI'VH,"I
Ilu MtilMli" ilii II'" i. 1" li'" itu 1'ui'.
nnn.Iii ilc li..i.inli" il '.l.o titirilHllil llilt.
mi'nl"'i"i il« Innimilii Jimi> llí|i:ni»i
t'fJlll|li>l ri Mim,

A TOSSE DO NOVO TRE-
SIDENTE

Hoje, às 15,30, perante o pre-
sldente do Conselho do Traba-
lho, no 9.» andar do Edifício do
Ministério do Trabalho, tomará
posse do cargo de presidente 

" da
Caixa de Aposentadorias e Pen-
sões dos Aeroviarios, o engenhei,
ro civil e aviador Jorg;e Alolslo
Fpntenele.

\"NAO HA DISTINÇÃO DE
CLASSE"

Os srs, Antônio Henrique, João
Passareli Filho, Osvaldo, Levl,
Fluvlo Clarrochl, Manoel Bene-
dito e João Fais, residentes em
São Carlos, no Estado de São
Paulo, enviaram tim memorial
ao ministro da Aeronáutica, so-
licitando a remessa dos elemen-
tos necessários ft. fundação na-
qtiela cidade do "Aero Clube dos
Operários".

O sr. Salgado Filho, examlnan-
do a pretenção dos signatários
do memorial, mandou responder
"quo na Aeronáutica não lia dis-
tlnção de classes", devendo, por-
tanto, todos pertencer ao Aero
Clube existente em seu Muni.
clpio.

NO GABINETE
O ministro da Aeronáutica re-

cebeu ontem, em seu gabinete a
7lslta do general Leilão de Car-
calho, comandante da 3." Região
Militar e rio sr. Marcondes Fl-
lho, 

"ministro 
do Trabalho.

O diretor da Aeronáutica C1-*
vil, Mr. Junqueira Aires, teve
ontem o seu primeiro despacho
com. o titular da pasta.

filologia, autor de numerosos li-
vres sobre a matéria, alem de
escritor de renome nacional.

UM ASSUNTO ENJOADO
Assim começo,*! sua exposição

sobre a questão ortográfica o
prof. José Oitlclca:

"..— Mou enro senhor, bo há na.
terra assunto enjoado, para mim,
é esse de ortografia. Enjoado,
sim, porque pisam e replsam ar-
gumentos, sempre os mesmos,
sempre sem nenhum valor. To-
da discussão, conselho, apazigua-
monto têm sido inúteis porque te-
mos procedido como criancinhas
do colégio. Com efeito. Que ti-
nhamos nós? O caus, simplesmen-
te o caus. Houve, ao fazer-se
em Portugal a reforma de 1911,
verdadeiro levante de malocas.
Toda a incliada nacionalista aver-
melhou as caras, turgesceu as ju-
gulares, esbravejou contra o des-
respeito à sagrada etimologia.
Lembra-me bem que um dos.
mais acesos adversários foi o
prof. Jullo Nogueira, o mesmo
que opõe agora, em sua entrevista
recente, embargos á adoção do
Vocabulário da Academia de Cl-
enclas portuguesa. O prof. No-
guelra, meu multo querido ami-
go, em tempo converteu-se e aca-
boti adotando a escrita simplifl-
cada. Aquilo que parecia Impôs-
slvel aos tradicionalistas fez-se.
Um decreto do governo aceltan-
do a reforma venceu as opôs'.-
ções e o Brasil inteiro aceitou
com prazer a medida benéfica; e
aceitou a tal ponto que se revol-
tara se lhe quiserem impor . um
dia os II, os ph, os th, etc.

INTEGRALMENTE FAVORÁVEL
AO VOCABULÁRIO ORTOGRA-

FICO PORTUf-UfiS
— Agora — prussegue o prof.

Oitlclca, o próprio ministro pede
à Academia que tome por base o
Vocabulário Ortográfico portu-
guês. Pois Já se manifestam con-
trarios alguns, só porque, em
pontos mínimos, em coisas Be.
qunrlarias, como ns distinções de
timbres, há dificuldadezinhas.
Mas, essas dlscordanciazinhas dei-
xam-se de lado, que não valem
a tinta gasta com elas. Sou dos
•*|ue pensam que nada se pode
táz-r i.-ielhor. Deve-se aceita",
quanto antes, o sistema gratlço
português. Só a prática e o tem-
po dirão se há o que melhorar e
onde. O Indispensável, o urgente
é que haja unidade. Eu tambem
discordo em certos pontos do sls.
tema português) m.is, acho ,que
não se lhe deve tocar, oenãi re-
cairemos nas mesmas Infaittillda-
des e, peor ainda, em desvios hor-
retidos:- Quer um exemplo? O sis-
tema português escreve o c de
objectivo, objectivar, etc, embora
impronunciado, como o p de ado-
ptar, adoptlvo, etc. para assinalar
a abertura do o e do o. No Brasil
era Inútil Isso, porque não temos
essas diferenças sensíveis de tim-
bre. E, assim, a Academia Brasi-
lelra, no acordo, mandou supri-
mir indistintamente todas as
consoantes impronunciadas' Que
sucedeu? Por este Brasil sem fim,
foram suprimindo as consoantes
em grupo, quer pronunciadas
quer não. E apareceram em ro-
mances, cartazes, anúncios, por
toda a parte, coisas destas: espe-
tadores (por espectadores), pato
(por pacto), adatar (por ndaptar),
eu oto (por eu opto), oção (por
opção), adeto (por adepto), e as-
sim por aiante. Nós, professores,
ficamos na Impossibilidade de en.
sinar, porque tudo dependia da
pronuncia de cada qual. Como
as autoridades so esqueceram de
fixar a pronuncia, Impossível era
marcar erro em ellssolde, oliiic.o,
defetlvo, nto, iitlnla, etc. etc, (por
èllpsolile, ellptlco, 'lcfcctlvo, npt»,
HCtlnln) visto que se generalizou
a regra paia quaisquer grupos e
os alunos entenderam rapldamen-
te, sem ninguém lhes enclnar e

por mais que lhes ensinássemos o
contrario, que deixariam de ser
pronunciadas o portanto não ho
escreveriam as" consoantes dos

grupos e.ç, ct, pç, pt, gd, gn, lndis-
tintamente. Salmos de um caus
para cair noutro.

Conservando-sé a grafia portu-
guesa, põe-se cobro a tais dispa-
rates, embora paguemos um im-

postozinho de escrever multas
consoantes para nós inúteis. Inu-
teis na pronuncia, aqui, mas agora
utilisslmas, visto nos haver mos.
trado a expciencla que o brasi-
loiro ê azougado e, sem cabres-
to, quer Ir logo às do cabo.

O VOCABULÁRIO ft BASTANTE
ELÁSTICO

tor Incorreto e limitado léxico.
Calcule o que seria so comparas-
semos o vocabulário de um Aqui-
lino Ribeiro I

A ACENTUAÇÃO
Aludimos á versão segundo a

qual uma das modificações auge-
ridas é o corte Impiedoso nos
acentos. O sr. José Oitlcica opl-
na:

"— Seria g,-avo «rio*; A falta
de acentuação rigorosa é terrivel
ôblco ao aprendizado das línguas.
Veja o Italiano. Que atrapalha-
ção até para nós, de lingua lrhí\il.
Veja, ao contrario, quo facillda-
do nos deparu o espanhol! Nossa
lingua é multo pouco sabida lá
fora. Deveremos facilitar, o mais
possível, sua aquisição. IJm sis.
tema dlacrítlco rigoroso é uma
das chaves para Isso. Paru os
próprios Indlviduos de fala por-
tuguesa é remédio às numerosas
dúvidas e contínuos erros, Espe-
ro que a comissão revisora, se
houver, não amparo tão nefasta
medida e aceite a acentuaçã'* por-
tuguesa tai qual se acha. O que
ho,uver de, excessivo, para ni',s,
aluaremos na prática, dcsc'e qun
o Vocabulário atende a formas
concomitantes se assim o exigi-
rem as circunstancias".

• •>KM____-_«________M__»__a__n____-ããl

HOMENAGEM A MEMÓRIA DE RIO BRANCO — Comemorando a
passagem, ontem, do 30.n aniversário (In falecimento do Barão do
Rio Brnnco, o sr. Osvaldo Arnnlin, ministro do Fxtorlor, o o fun-
clnnulismo do Itnnmrntl prestnram umn homenagem it memória do
fitando .brasileiro depositando rio seu tflmulo, no cemitério de São
Francisco Xnvier, duus rlcus coroas do flores naturais. Comparo-
eeram no Campo Santo puni executar chsii homenagem os mlnls-
tros .1. It. de Mnccdo Somes, chefe (lll Secção do Atos Internacio-
nals, i> Jul mo Nascimento Urllo, Introdutor IJIplomfttlco, o eseul-
tor Leão Vcloso e numerosos outros funcionários do Itamarati, Es-
tiveram presentes tambem a sra. Clotildo Rio Branco, filha do
saudoso chanceler, os srs, cônsul Miguel Rio Brnnco o João Pnulo
Rio Brnnco, netos do emliicritó homem público, e outros membros

de sua família. O clichê acima é um flagrante da cerimonia..

NOTICIAS DA MARINHA

No Palácio Rio Negro
. O presidente da República recebeu,
ontem, no Palácio Rio Negro, em Pe-
trt polis, em despacho, o ministro dn
Er.terlnr e n encarregado do expe-
rtlente do Ministério da Aurlcultura.
Em audiência, o diretor do Serviço de
AUmenluefio da Previdência Social, o
Bcncral Valentlm Benlclo da Silva, que
se fazia acompanhar do sr. Francisco
Maria Plnuet. prefeito de Uruftuoianu;
e o* Jornalistas Andró Carrazonl e Ar-
qulmcrtos Fortinl, da Diretoria ria As-
soclucao do Imprensa do Rio Grande
do Sul.

Os bancos e o
Carnaval

Foi afixado, ontem, no
Banco do Brasil, o seguinte
aviso :"Segunda e terça-feira,
dias 16 e 17 do corrente, o
expediente neste Banco se-
rávdas 10 às 11,30 horas,
para o serviço de cobran-
ças. Quarta-feira, dia 18 do
corrente, o expediente co-
meçará às 12 horas"

Os dentais bancos e es**
tiabeleciméntos congêneres
seguirão a praxe do Banco
do Brasil.

NOVO IMEDIATO NO NAVIO-HIDRO*
GRÁFICO "RIO BRANCO"

Foi designado para aquelas funções o comandan-
te Jonas Paredes — Uma circular-sobre o encami-
nhamento de documentos às repartições — Esca-
las de ferias —- Conferenciou com o titular da
Armada o seu colega do Trabalho — Outras notas

Nos bailes de Carnaval
— Indispensável o Hnlr Lácquer, fixa
e conserva qualquer tipo dc penteado.
Casa Hermanny — Gonçalves Dias, BO.

Fiscalização de caixas
de economia coletiva

"— Demais disso — esclarece
ainda o nosso entrevistado — o
Vocabulário é bastante clãstico,
pois permito formas duplas onde
o brasileiro não puder seguir o

português. Assim, admite (-uer,
dando-nos a faculdade de refugar
e para nós impossível quero, coi-
sa que nunca houve cm portu-
guês o adotada não sei por que
cargas dágua: O quere-o, quo nós
tambem usaremos, não 6 vazão
para. o quere, inventado agora.
Adote.se pois, quanto antes, o
Vocabulário embora multo Incom-
ploto, mesmo na parte exciuslva-
monto portuguesa, segundo doilu-
zn de pdffunotoflo oxamo.

B o prof. Oltlclcii, ii[,iinhnndo
um livro, fa/. a prova do huiih ob-
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No Rio uma carava-
na de médicos

isftas
Veio conhecer os servi-
ços municipais e federais

de Educação Física
Em visita ao ministro da Edu-

cjução, esteve, ontem, no gablne-
te desse titular uma caravana
do médicos paulistas, que veio ao
Rio conhecer os serviços federais
e municipais de Educação Física.

Os visitantes pertencem ã pri-
meira turma de médicos especla-
lizados em educação física, dl-
plomada, no ano findo, pela Es-
cola Superior de Educação Flsi-
ca de São Paulo,

Integram a referida caravana
os seguintes médicos: Valdemar
Teixeira Pinto, Válter Gomes,
Ainelio Morais Pinto Paulo Tatt-
nny, Augusto Esposei, José Ml-
ituel Beralcli, Pedro Bittencourt
pórtoi 

* 
Fernando Faria Pereira,

Ataliba de Freitas, João de Dena
Buenos dos Reis, Silvio Góddyj
Amoldo Araújo Campos, José Vi-
tor de Lauro e . Sérgio Blttmer
Bnstos.

Amanhã, às 9 horns, os médl-
rOE paulistas visitarão a Esco-
la Nacional de Educação Física
p, em seguida, a Escola do Edu-
cação Física do Exército.

Processos mandados ar-
quivar pelo presidente

da República -
De acnrrln rom os pareceres do lnl-

nlstro do Fazenda, o presidente da
Rcpiibllca mandou arquivar os pro-
cerros constantes dos seguintes os-
suntos :

Curta de Belchior Bellrdo, estabe-
lcclrtn em Uberaba, Estado de Minas
Oerrls. nerllnrio rilsnen""' rin pacamen-
t'j (ia Imnortnnclá dn 27nS00n. oue lhe
CKtrt sando oxifyldo, •*'i?ndo 150-1000 riR
multn lmnnsta nor falta rie nalenle
de roitlstrn o 1200000 rios respectivos
emolumentos.

Renuerlmento do Nerlo Duarte,
eslali"leeldn -em I.agendn, Estado do
Rio Grande do Sul. nedfnrio dispensa
ri.i pnirnmentn ria multa rie 2:5nn$onn,
rpie lhe foi Imposto por Infração rio
reaubmento do Imposto de consumo.

Carta de J. Campos Henriqués, es-
taheleeido em Santos Dumont, Estado
de Mirins Ocrnls, pedindo relevação rio
multa rie 511S20n, que lhe foi imposta
por infraçlio do regulamento do im-
posto de consumo.

Carta de Funde Naclfe, estabele-
cido em Dom Sllvcrlo. Estado do Mi-
nos Oerais, pedindo relevação da mn!-
ta de 5:onOSOOn, que lho íol Imposta
pot infração do regulamento do lm-
posto rie consumo.

Cnrtn rio Pranklln Luln rio Cnr-
valho, de Ponto Nova, transmitindo
copln rin carta que endereçou ao Bnneo
Illnolcenrln o Artrlcola rio Minas Oe-
rals, de nelo Ilnrlnonln, o propósito rin
nr-tinuln ile lnl cresse ria nludlda firma
naquele eslnhelcelineiilo,

Ilcquerlnictitii rie Gloilientlno (In
Ollvdrn. eslitbclcnliln om Iloelfe, Ks.
tiniu ile Perniiinliiiiiii, pr.Un.l.i rii-.pi-1'.n
(II, lllllllll (In '.UIillllMIIIII i|lli. lhe tnl im-
nnMn pela Dologrtoln PllOftl rio uinmiio
líhliuln,

Liquidação de dividas
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O almirante Henrique Aristldes dul-
lhem, ministro da Marinha, baixou
avisos designando o capltáo-tenentc Jo-
nas d'OHvelra Paredes para o cargo
de Imediato do novio-liltlrogrAIlco "Rio
Bronco" e dispensando dessas fun-
ções o copltfio-tcnente José Paulo do
Albuquerque Ouillobel.
O ENCAMINHAMENTO ÜE DOCUMEN-

TOS A8 REPARTIÇÕES
Aos diretores de estabelecimentos e

comandantes de forças, corpos e na-
vlos, o ministro da Marinha expediu
circular, dando por multo bem re-
comendados' • os preceitos estabelecidos
en; clrctilnres anteriores, no sentido de
que os documentos que forem sulime-
tidos ft decisão das autoridades a quem
competir solucioná-los, sejam encami-
nhados com a citação dns dispositivos
rie lei que os amparam, bem como nc-
jam os mesmos informados com cio-
reza e imparcialidade.
COMISSÕES EXAMINADORAS TARA

SEGUNDOS TENENTES
O ministro da Marinha comunicou

ao diretor geral do Ensino Naval que
resolveu designar, para constituírem
u.s cominsõcfi cxaminiiflnrns (ins provas
du habilltnção do estagio de segundos
tenentes, os seguintes copltãcs-tenen-
tes : Convés — Osmar Almeida de
Azevedo Rodrigues, Francisco Augusto
Simas de Alcântara e Jurandir da
Costa Mulcr rie Campos; c, Máquinas
— Miguel Magalrii, Antônio Junqueira
Giovanlnl e Cláudio Acllino de Lima.
ESCAEAS DE FERIAS APROVADAS

PEI.O DIRETOR 1)0 PESSOAL
De conformidade com os dispositivos

legais que regem a matéria, o almlran-
te Mario Hecksher, diretor geral do
Pessoal da Armada, mandou publicar
em boletim, devidamente aprovadas, as
escalas de ferias para o pessonl civil
dns> Capitanias dos Portos (ras Estudos
de Sfto Paulo e de Santa Catnrina, da
Belegacla da Capitania dos Portos do
Es.tado do Rio em Angra dos Reis,
da Diretoria de Engenharia Naval, da
Escola de Guerra Naval e do Hospital
Central da Mnrinhn.

CONFERENCIARAM OS MINISTROS
DA MARINHA E DO TRABALHO

O sr. Alexnndre Mnrcondes Filho,
titular da pasta do Trabalho, esteve
no gabinete do almirante Henrique
Aristldes Guilhem, ministro da Mari-
nha, tendo os dois secretários de Es-
tp.do conferenclado dernoradamente so-
bri; assuntos referentes aos dois Ml-
nlsterios.
REUNIÃO DO TRIBUNAL MARÍTIMO

ADMINISTRATIVO
Sob a presidência do almirante Al-

varo Rodrigues de Vasconcelos, re-
uniu-se o Tribunal Marítimo Admlnls-
trativo, tendo Julgado o processo rc-
ferente ft colisão do navio "Argentina"
com pedra submersa no canal do Aqui-
dabü, rto Paraguai, em 23-9-D41. Na
forma do parecer da Procuradoria, Íol
ordenado o arquivamento do processo,
devendo ser remetidas copias do açor-
dão as Diretorias da Marinha Mer-
cante c de Navciiaçãn, de ncor.dh com
o Regulamento rio Tribunal Marítimo
Administrativo.
PROCESSOS JULGADOS PELA *!." AU-

D1TORIA DA MARINHA
A competente autoridade, foi en.ça-

minhado o relatório geral dos trabalhos
du 2.a Audllorln da Mnrinhn, relativo
ao'* ano de 1941. A vista do mesmo,
qtie é circunstanciado, observa-se qun
foram Julgados o ano passado * Ü2
processos, os quais foram respondidos
por 21 marinheiros,/ 12 fuzileiros na-
vais, 5 lalfcirds, 3'cabos, 4 terceiros
sargentos, 1 segundo sargento, 1 pri-
meiro sargento, 1 sub-oflclal, 1 se-
gur.do-teucnlc, 1 capitão-tenente, 1 ca-
pilão de fragata, 1 capitão de mar e
guerra e um funcionário civil.
ADMISSÃO DE DIARISTAS E PIS-

PENSA DE MENSALISTAS
Conforme despachos do ministro da

Marinha foram admitidos ao serviço
da Armada, na qualidade de diaristas,
os civis Sebastião Ferreira do Nasci-
monto, Nerclo do Amaral Dutra, Ca-
elido de Oliveira França e Eduardo
Lopes. O mesmo titular baixou por-
tnrlas dispensando, a pedido, os exlra-
numcrartns-mcnsallstns Augusto Cer-
queirn de Magalhães Neto, Fernando
Schlller Amnrnl rie Sousa o Grego-
rio de Sousa Barbosa.
ALTAS AUTORIDADES NAVAIS NO
GABINETE DO TITULAR DA ARMADA

O mlirlstro da Marinha recebeu, on-
tem. cm conferência, na sua sala ue
trabalho, os almirantes Américo Vieira
de Melo, chefe rio Estado Mnlor ria
Armada e Alberto da Cunha Pinto, pre-
sidente da Comissão dc Metalurgia o

o capitão do mar e guerra Francisco
de Araújo Reis Viana, presidente da
Comissão de Administração e Tomba-
mento dos Próprios Nacionais a cargo,
rio Ministério da Marinha.
ELOGIADO O COMANDANTE MILTON

DE SIQUEIRA LOPES
Em Ordem do Dia o almirante Edu-

arda Augusto de Brito e Cunha, coman.
dante naval do Amazonas, fez a se-
guinte menção de louvor : "Elogio, no-
mlnalmente, no capitão-tenente Milton
Siqueira Lopes, pela ordem, limpeza e
disciplina em que apresentou-me o
navio do seu comando, o aviso "Ama--

pá", na* mostra que passei em 13 de
janeiro de 11)42. Revelou, assim, ter
podido atenuar à custa de zelo e te-
nncldade os grandes obstáculos quo a
irinde e outros fatores tem criado a
eficiência desse navio".

ESTÃO SENHO CHAMADOS TELA
DIRETORIA DO PESSOAL

A Diretoria do Pessoal da Armada
está chamando os sargentos artilheiros
Manuel Snbinn dos Snntos e Antônio
Noi berto dos Santos, afim de presta-
rem esclarecimentos no seu interesse
e no do serviço, sendo que o primeiro
ainda tnmbcm sobre a retificação do
nome, de acordo com o Boletim 31104'J,
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Instituto do Açúcar e do
Álcool

TOMARÃO POUSE. IIO.IE, MEMBROS
E SUPLENTES

Rcalizar-se-n. hoje, ft tarde, na ses-
são da Comissão Executiva do Ins-
tituto do Açúcar e do Álcool, a posse
dos novos membros c suplentes, re-
cer.temente nomeados pelo presidente
d.i República, em virtude da amplia-
ção do órgão diretor da autarquia açu-
enreira, resultante da promulgaç&o rio
Estatuto da Lavoura Canavieira.

Si" que dão encanto ao rosto
inalo c próprios para o Carnaval.

Casa Hcrmaniw* — Gonçalves Dias, Sll.

Passa pelo Rio o diretor
das Radio-comunicaçÕes

da Argentina
O sr. Adolfo Cosentino,
que regressa dos Esta*
dos Unidos, prosseguirá

• hoje viagem para
Buenos Aires

Co regresso dos Estados Unidos,
onde participou da Conferência
Nacional dos Broadcasters Norte-
Americanos, chegou, ontem h tar-
de, no Elo, passageiro do "cllppcr"

da Pan American Airways, o sr.
Adolfo Casontlno, diretor das Rn-
(iio-comunlcações do Depnrtamen-
to cie Correios e Telégrafos, da Ar-
gentliin.

O sr. cosentino participou da
referida Conferência como vice-
presidente do Instituto de Enge-
nheiros Radio-Eletricistas para
o ano/de 1941, tendo sido eleito,
para o ano tle 1042, seu sucessor,
o sr. W. A. Rusch, representante
do Oahatlá.

Em outro "cllpper", o engenhei-
ro argentino continuará, hoje, a
sua viagem com destino a Buenoa
Aires.

Técnicolor
Desejando apresentar seu produto

ao público, dc uma maneira orlei-
uai e atraente, com p*rnndc eflcl-
encla para aumento das suas ven-
dan, sirva-se da

Empresa de Anúncios
Foco Brasileira Ltda.

Run Treze de Maio, 44 - 18.« andar,
sala 1803 — RIO DE JANEIRO
Informações e sugestões sem

compromisso.

CONHEÇAM AS BELAS PAISAGENS BRASILEIRAS
VIAJANDO NOS

CONFORTÁVEIS ÔNIBUS PULMANN

1 M-JbJARO MARRON
Do Rio pnrn Sfio Pnulo ou vico-verRn cm 12 liorno

Saida diariamente do Rio às 6 e 7 horas
Ida 60.HSOOO  Ida e Volta 1101000

Pnrn cldnilo» no porcunw tln ostrntln nroeoB rolntlvon
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PRECISAMOS CRESCER
Diretos: - O. R. Dantas

PARA
TODOS

Carole Lombard e o dcs-
tino

Historia do subíio
O máximo que se pode

viver

CAKOLE 
LOMBARD K O DES-

UNO. —- "Cada um mor-
re nn uirii exata c o destino
é que escolhe u forma e o melo
dessa morte": usslin se expies-
¦ou o agente dc publicidade de
Carolo Lombard no saber, estu-
peíacto, o trágico fim da nrtls-
ta, vitima «lo choque (le um
¦vlfto contra um pico dc 1G30
metros dc altura, nus proxlml-
dades de Los Vcgns, Nevada.
Estados Unidos, no «lia 17 (le
Janeiro Ultimo. Parn Justificar
o seu pensamento atrás repro-
duzldo, conta o aludido agente
de publicidade que, pouco an-
tes de Carole Lombard tomar o
avlfto fatídico, Insistiu com cia
para viajar de trem, opondo-se
a iirüsta, que. quei-iíi viajar pe-
Jos ares. Fizeram, entfto, uma
aposta, a vulgar aposta do "cara

ou coroa". Atiraram para o ar
umn moeda, enrole ganhou...
Seu berço natal foi a cidade de
Indlanápolls, onde nasceu cm
1008. Seu verdadeiro nome cra
Carol Jane Pctcrs.• * #

HISTORIA 
1)0° BABÃO*. —

O fabrico e uso do sabão
eao multo antigos. Segundo o
dr. Howard J. Pnnkhurst, hlgle-
nista norte-amfricnno, encon-

trou-se nas excavnçõcs de Pom-
pela umn fábrica de sabões per-
íeltamente Instalada. Essa fá-
brlca existiu cerca de 1700 anos.
Segundo todos os indícios, os
romanos aprenderam a fabricar
sabão com algumas trlbus gau-
lesas quo, a seu turno, herda-
ram o processo \ dos fenlclos.

, Nos tempos nntlgos, o sitt-So era' 
multo ordinário e, para dlsfar-
çar a grosseira qualidade, adi-
cionnvam à massa toda sorte de
fortes perfumes. Estudqs clenti-
ficos procedidos há muitos anos
demonstraram que o sabão co-
mum, como, por exemplo, o
empregado pelas lavadelras, é
capaz de destruir quase todos
os micróbios patogênicos, pare-
cendo ser tão bom germlclda
quanto o sabão a que se adi-
clonam substancias antlsséptl-
cas. • * •

0 
MÁXIMO QUE SE PODE

VIVER — Nos tempos on-
tlgos, em que se desconheciam
os benefícios da higiene e quan-
do as epidemias mortíferas ns-
solavam sem poder ser conti-
das, a media da vida humana
era assnz baixa. Nos tempo*
modernos, com os progressos da
higiene, da medicina, da cirur-
glo, essa media excede de 4»
anos, o que representa uni ncrés-
cimo de mnls de metade da
media antiga. A propósito, dc-
clara um cientista canadense,
empenhado no estudo da lon-
gevldade humana, que «le cada
mllhíin de homens e mulheres
somente duzentos chegam no»
cem anos, e multo menos sfto
os que chegam a cento e dez.
Claro estft que existem exce-

ções isolados. Mais de uma vez
ee têm assinalado exemplos de

pessoas qtie viveram 120, 130 e
até 150 anos; todavia, esses ca-
sos nfto foram rigorosamente ave-
rlguados. Segundo o menciona-
do cientista, o que parece nor-
malmente possível 6 chegar-
mos ao máximo de 110, e até
120 anog, e nada mais.

Reuniu-se o Conselho
Nacional de Trânsito
CONDICIONADA A EXAME

MftDICO A EXPEDIÇÃO
DA CARTEIRA NA-

CIONAL
Em nua última reunião, o Conselho

Haclonal de Trftnslto, tendo em vista o

Sue 
lhe foi exposto pelas nutorldades

o trânsito," e a necessidade de adotar-
*e no pois o critério do exame pcrló-
dlco dos condutores de veículos, resol-
veu por unanimidade propor no Gover-
_o que ft expedição da carteira nacio-
nal de habilitação fique condicionado
a exnme de sanidade, desdo que de-
eorrido» mais do cinco anos do ultlrrfo
exame » que foi submetido o moto-
lista. , .:.-_¦

Ess» providencia, que será oporturti-
mente convertida em lei, tev» nmplo
debate no plenário, apresentando-se em
«eu favor inúmeros argumento» quo so
prendem ft segurança do público.

O Conselho tratou tambem da prol-
bicão referente aos emblema» e dlstln-
tivo» acessórios As placas de numera-
cio, sendo aprovada a proposta do
Inspetor geral de policia do Distrito"Federal regulando essa questão, que,
eomo se sabe, tem dado lugar a. burla»
• a abusos, com prejuízo para a lis-
saltzaçfio e para a ordem do tráfego.

Foi adiada a votação de uma pro-
posta dispondo sobre a retirada do
feiculo da circulação quando abando-
nado, não licenciado ou estacionado em
local proibido.

DEIXARA' O C. N. T. O
TENENTE-CORONEL

OILIATH FLORIM
Em virtude de sua recente promo-

¦Ro, o tenente-coronel Qillnth "florim,
que no Conselho Nacional de Trftnslto
representa o Estado Maior do Exército,
terá de dcsllgnr-se dessas funçOes, de-
vendo seguir para Bela Vista. Por esse
motivo aquele conselheiro npresentou
ontem despedida» aoa seus colegas.

Não podem ser readmiti-
dos em serviços da Secre-
taria de Viação e Obras

As lições que vem proporclo-
nando esta guerra medonha —
medonha tanto pela sua íerocl-
dade destruldora nunca vista,
quanto pelos métodos brutal-
mente desleais e traiçoeiros que
a caracterizam —- obrigam ob
povos ainda, livres, que nfto que-
rem sucumbir esmagados pela
barbaria, a, fortalecer enérgica-
mente os seu» meios de segu-
rança e resistência, tanto .mais
quanto habitem países novos,
de área territorial considerável,
potencialmente opulenta, mas
domograflcamente pobre.

O homem nfto é só a maior
riqueza de uma naçfto; é tam-
bem a maior expressfto da sua
força ie da sua sobreexlstencla.
O Brasil lnclue-se entre os pai-
ses geograficamente extensos,
potencialmente ricos, mas de-
mogruflcnmente pobres; impüe-

' se, portanto, o desdobramento e
aperfeiçoamento do seu material
humano, pnrn que a sua segu-
rança se robusteça e se consolide
e a sua eventual resistência 53
torne infallvelmente vitoriosa.

Olhemos o mapa da nossa
terra e consideremos que pelos
8 e 1J2 milhões de qullôme-
tros quadrados do imenso ter-
ritorio se dispersa uma po-
pulação de 41.500.000 lndlvl-

duos; censlderemos ainda que,
em sua máxima parte, essa po-
pulnçfto se acumula no sul do
país, onde a densidade por qul-
lômetro quadrado chega a .160,
no passo que em outras regiões
não vai alem de 0,4 e 0,6, sen-
do relativamente Ínfima a den-
sldnde geral por quilômetro qua-
drnclo: 5 habitantes.

Esses algarismos Indicam, de
um lado, um desequilíbrio po-
pulaclonal Impressionante e, de
outro, um povoamento precário
no que concerne à premente
necessidade de exercermos uma
posse efetiva vigilante no longo
de todas as nossas fronteiras, i

O problema é, como se vi, |
multo serio, e as clrcunstan- |

O «ecretcirlri rto VlaçAo e Obrna
do Botado ri ri mo baixou uma por-
taria 00,1 »<••/ auxiliarei, rooomon-
dando quo nAo bcJbiti mal* nd-
mttldna, por qualquer forma, om
«ervlço a «arpo daquele Secreta-
ria, o enuonlielro eivll Ontulo
Fentnn MngÁlhlUM o 01 ai'*, Mu-
mini Jardim ."«rin a Joaquim Jav-
rtlm Fnrlo, nx-fuiiolnnnrln da Oo»
lilb'-nu ri* I'! lrmlii'1 ilu ROdftfSlTli
Ü-an providencia fui iitnmrtn cm
viRta rtn» ruultfldiM tio inquérito
n'iiulni'1 mil vi nin rin pm 11 mim ar
IrrciiuliirlilHdca vorl/jíAOAA mm cer.
viço» rt» 1'i'VHNtliiii'iiiii tilífiltkni (tu
««irada Troim t-iinvijiali

cias especlalisslmas da sltuaçfto
Internacional • nos obrigam a
apressar a conveniente soluçfio
ainda que a peso de Ingentes
sacrifícios. Instituamos, porjan-
to, quanto antes, uma verda-
deira política nacional de po-
voomento, cujas diretrizes prln-
clpals poderfto ser as seguintes,

a) combate decidido, por toda
parte, à mortalidade infantil; D)
continuação-das obras de sa-
neamento em curso, estendendo-
as a todos os lugares habitados
que através do pais so acham
expostos às contingências de
fatores adversos & saude do ho-
mem: c) combato sistemático a
todas as endemlas rurais, nos
moldes técnicos e higiênicos de-
cretados para debelar o lmpalu-
dlsmo; d) campanha vigorosa
contra a tuberculose e a sifilis,
seguindo-se, no que sela ade-
quado, as Unhas mestras da
companha bem orientada que se
vem íazezndo' contra a lepra;
e) instrução primaria e educa-
çfto profissional e técnica para
todos os brasileiros, como base
essencial de um sistema educa-
tivo que os prepare para en-
írentar com vantagens quais -
quer conjunturas da sorte; í)
produção intensiva e extensiva
de artigos allmentares, afim de
assegurar regularmente e suflcl-
entemente a alimentação do
nosso povo, que deve ser objeto
de persistentes ensinamentos de
higiene dletétlca; g) melhoria
progressiva do padrão de vida
do campo, objetivando posslblll-
tar-lhe um poder' aquisitivo quo
nfto só lhe forneça meios de
conforto e bem. estar, como in-
flua no desenvolvimento da ri-
queza econômica geral; h.) as-
slstencla particularmente cuida-
ilosa à classe media, a mais, de
longo tempo, desprotegida, e
que, em regra, precariamente
remunerada, suporta, no entan-
to, encargos de vulto com ha-
bllttnçfto, eduenção dos filhos
Impostos, e representação cor-

respondente a sua condição so-
olal; 1) resolver da melhor ma-
neira possível o angustloso pro-
blema da habitação urbana e
rural, de*incadeando firme oíen-
slva contra alojamentos ,mal-
sãos. focos de mortalidade ln-
íantll, de miséria orgânica e de
promiscuidade cerceadora da
moral privada, e promovendo
todas as facilidades para a cons-
trução de casas higiênicas e de
módico aluguel; j) prossegui-

mento ampllatlvo, abrangendo
todos os Estados e o Distrito
Federal, da excelente Iniciativa
da colonização agrícola nacio
nal, pois que assim se evitarão
o êxodo dos campos para aa cl-
dades e .as migrações de traba-
lhadores entre os Estados cau-
sas Igualmente determinantes
do decréscimo dá natalidade;
k) combate sistemático ln-
direto aos fatores nrtlflciosos
antl-prollíicos; 1) luta tenaz
contra a vagabundagem, origem
do aumento alarmante da Infan-
cia e juventude delinqüentes;
m) introdução, quando possível,
de volumosas correntes de Iml-
gração branca, de origem lnsus-
peltavel sob o ponto de vista
político, e que nos tragam ope-
rarios rurais experimentados,
cuja distribuição obedeça a um
critério infenso ao centrallsmo e
ao gangllonlsmo racial.

Al deixamos um punhado de
sugestões que nos parecem ins-
piradas em altíssimas convenlen-
cias nacionais e que, a Juizo dos
dirigentes e competentes, podem
constituir o lastro de uma fe-
cunda política de aceleração po-
pulaclonal.-

O Brasil precisa crescer, e para
isso tem que alargar, metódica,
mas persistentemente, seus qua-
dros demográficos, criando os
meios de expansão que lhe» fal-
tam e batalhr.ndo contra os
empeços que os rodeiam. Nesta
hora perigosa principalmente,
não há maior obrigação para
todos nós.

Ecos da III Reunião de
Consulta

UM TELEGRAMA DO CHANCELER
MEXICANO AO SEI) COLEGA DO

BRASIL
A Embaixada do México nesta capi-

tal remeteu-nos copia da seguinte men-
sagem dirigida pelo chanceler Ezequlel
Padilla ao sr. Osvaldo Aranha, mlnls-
tro do Exterior do Brasil."Ao retomar minhas atividades nesta
capital desejo expressar uma vez mais
a v. exa. meu cordial agradecimento
pelas múltiplas atenções do que, tanto
eu como os demais membros da Delega-
ção que representou meu pais na III
Reunião de Consulta do» Ministro» das
Relações Exteriores, fomos alvo no Rio
de Janeiro, da parte das autoridades
brasileiras e do magnífico povo do Bra-
ali. Foi para nés um motivo do pro-
funda satisfação haver podido particl-
par da obra de consolidação contlncn-
tal levada a cabo pela Assembléia que
v. exa. presidiu com um tão elevado
acerto; c. convencido como estou de
oue a Confcrenola do Rio de Janeiro
pôs em relevo os sentimentos de es-
treita solidariedade de todas as Repú-
blicas Americanas, faço votos por que
as relações existentes entre o México e
o Bra?'.l continuem o so desenvolver
dentro do ambiento de fraternidade do
nosso Continente. — Ezequlel Padilha,
ministro da» Relações Exteriores do
México". -

Tribunal de Segurança
RESULTADO DOS JULGAMENTOS NA

SESSÃO PLENA DE ONTEM

B. N,
o dr.

GOLPES DE VISTA
.*_¦_-_---¦-¦••w^—m^mmmm^m^^^—*^*^^—*—^^^ ,

0 Oceano Indico — As mortes súbitas,
no Reich 1

«TUDO quanto se julgava que nfto poderia 
'-Monteoer, awto _uer-

T ra, tom acontecido. For Isto me.mo ela vem «¦»•«*»*¦"£»"-
-ran«?ó llcfto Agora comenta-se em Londre*. com vivo lntero**e,

a v"agem de Chang-Kal-.hek à índia, afim> estalar o* proble-
ma» da defe.a. J* nâ* apena. da sua China,; ma* daquele 1™»•£

nais aue forma um do» alicerces principal» do Império Britânico, a

Kc-ípãçfto nfto é absolutamente prematura ..to vez «Ja atê «•

pouco tardia. A índia «empre foi a parcela, mal» bom «*»»««-

d_.Mr.tu» imperial In-rle.a. A- .«i. costa» •*_>¦»»*%£££
Ia» -vim de nm oceano r«o qual hà .óculo, o «™-»"'° m*T,t'™

da OrH-Bretanha é Indiscutível. A» pa»*agen» de acesso a esse

oCanc _ Sue, . Bab-.l-Mandeb, do Mediterrâneo; O.p,.Town do

Atlftntlco», e.trolto d.Malaca, do Pacifico - eram 
^">"*

guardadas pela ..quadra real. Aa, que nfto *e ™*™*e™.?™™'
mente .ob o .ou dbmlnlo, como o e.trolto de Sonda, entre Su-

matra o Java, o.tavam por a.»lm dizer neutralizada., em mfto.

amiga» . pacifica». A.slm, sé a. fronteira» terrestre» da índia

constituíam motivo de preocupação para o» »->>l<»-»- Da* »' *"

o» seu* históricos atrito» com a Ru.sio, a ponto de por varia»

vezes a» relafiiea entro ambos o, P»<^_->° ^™\ 
™*Jf? •?•*_

Negócios com os Estados Unidos
he um momento pura outro, precisarão pru-

vavel in ente os Estados Unidos Importar dc outras
procedências o açúcar que normalmente recebiam
do Iláwnll e dns Filipinas, regiões situadas na
zona de guerra «lo pacifico.

Os Estados Unidos consumiram cm 1941 apro-
xlmndamente 0.800.000 toneladas de oçucar, c
para esse total contribuíram, em conjunto, o
Ilawall c ns Filipinas com cerca de (lois milhões
de toneladas, remessas sujeitas ao reglm de quotas.

As contingências «Ia guerra deslocarão prova-
vclmente essas quotas para outros paises em
condições «ie fornecer açúcar aos norte-amcrl
canos.

Cuba nfto poderá substituir os dois arqulpéla-
gos em guerra, porque a sua produção total atin-
ge pouco mais de 2 milhões de tonelada*!, quan-
tidade que ,|â em máxima parte é consumida nos
Estados Unidos.

A situação do Brasil nfto lhe abre atualmente
oportunidade para disputar as quotas do Ilawall
e das Filipinas no mercado yankee, de vez que
produzimos açúcar soh um regime de limitação
de safras, c . cm 1940 estas somaram cerca «le-
1.200.000 toneladas, com a exportação mínima de
07.000 toneladas.

Em todo coso, a questfto pode ser examinada
pclns autoridades que decidem no assunto.

Outro produto quo nos abre boas perspectivas
de negócios com os Estados Unidos 6 o abacaxi.
Eles o recebiam, em suco ou enlatado, do llawnll
e das Filipinas, mais do primeiro, que é o maior
produtor mundial. Essa importaçfto alcançou cm
1933 mais de 240.000 tonclndus.

O Brasil produziu 135.000 toneladas em 1940,
quantidade quase totalmente consumida no país.
Nfto parece, entretanto, difícil promovermos o ln-
cremehtò dn produção, para, com o cnlntumento
«ln frutn, podermos conquistar,um lugar ao sol no
mercado norte-americano de abacaxis.

Tomos ainda o caso do copra (noz seca «lo
coco). As Filipinas forneciam 60% «las Importa-
çíies dos Estados Unidos, que cm 1940 compra-
rom 308.000 tonuladas. 1'reparar o copra nfto é
difícil, e os resultados dessa Industria sfto extra-
ordinários.' Basta referir que em 1939 as Flll-
piiins venderam produtos de coco aos Estados Uni-
dos no valor do 400.000 contos de réis.

Infelizmente, nfto se acha o Brasil habilitado a
fazer volumoso sortimento de copra ao mercado
yankee. Coqueirais imensos nfto se improvisam e,
apesar de ser a do coqueiro, em nossa terra, uma
velha cultura tradicional, permanecemos em ma-
rasmo.

Todavia, nfto hft mal nenhum em apontar ao»

Carestia no ensino
O encarcclmento «Ia vida é gerai. Nfio se limita

aos alimentos. O ensino nfto poderia escapar, e nilo
escapou. K pode-se dizer que o ensino é, tal qual
o alimento material, um "gênero" de primeira
necessidade.

O Indivíduo que nfto come está sujeito a mor-
rer dc lnanlçfto; o indivíduo que nfto se educa,
marca passo na vida e corre o risco de repre-
sentar um zero na sociedade.

Em regra, todo pai brasileiro procura dar edu-
caçfto oos filhos. Mas o fato é que nem sempre o
consegue, em razão das dificuldades com que lutn.
Bevla, portanto, cumprir ao Estado Ir ao encontro
da boa vontade dos país e, pelo menos, reduzir
os embaraços que direta ou Indiretamente os lm-
pedem de observar os nobres devere* educativos
que lhes cabem em relação à prole.

Ora, «levemos reconhecer que é o próprio Es-
tado o primeiro á concorrer para que tais empe-
ços se verifiquem. E' facll demonstrà-lo.

A cada exigência onerosa feita aos colégios pelo
Ministério da Educaçfto corresponde infallvelmente
um aumento nas mensalidades dos alunos, o que
se tem verificado, principalmente, depois que se
impôs melhor alimentação nos internatos e semi-
lnternatos e se decidiu melhor cstlpendlo para os
professores, estlpcndlo pago tambem durante as
ferias.

x Se o Ministério da Educaçfto Imagina que tais
exigências' nfto agravam a sltuaçfto econOmlca dos
pais, engana-se: ns aumentos dc despesa a que se
vêem obrigados os colégios sfto, na realidade, com-
pensados por aumentos correspondentes nos men-
saudades dos alunos. No entanto, nada mnls Justo
do «|ue pagar bem aos professores e fornecer
melhor alimentação aos colegiais.

Mns o Estado dispõe de meios Indiretos parn
contrabalançar o Inconveniente financeiro. O prl-
meiro consiste em retribuir melhor e fazer re-
tribulr melhor, nas suas repartições e em todo*
os organismos onde de uma forma ou dc outra
exerça mando ou influencia, os empregados com
prole numerosa em Idade de estudar; consiste o
segundo melo cm não persistir no critério errado
de fazer da educação do povo fonte dc receita,
pois que tal educaçfto é seu dever precipufsslmo;
consiste o terceiro em acabar a serio com o chor-
rlllio dog compêndios escolares, freqüentemente
mudados no curso de cada ano letivo.

Essas providencias, e outras, porventura, acon-
selhavels, representariam eficaz combate ao exces-
eivo encarcclmento da ensino popular.

nossos produtores esses inesperados caminhos de
riqueza.

Sob a presidência do ministro Bar-
ros Barreto, reuniram-se, ontem, em
sessfio plena, os Juizes do T.
funcionando i.a Procuradoria
Gilberto Goulart de Andrade.

Foi o seguinte o resultado dos Jul-
comentos _.

HABEAS-CORPUS *. N.o 453 — Ro
Grande do Norte. Pacientes, Ararl su-
va e outros. Impetrante, dr. Cícero
Aranha. Relotor: Juiz comte. Miranda
Rodrigues. — Negou-se provimento, por
maioria do -rotos. „„„,„_

No 454 — Distrito Federal. Paclen-
tes, JoSo Gomes de Amorim e outros,
impetrante, dr. Jamll Feres. Relator.
Juls* cel. Maynard Gomes. — Adiado,
por falta dc número legal.

N» 455 — Distrito Federal. Paclen-
tes, Isnac Resende Blanco e outros.
Impetrante, dr. Jamll Feres. Relator:
jul* dr. Pedro Borges. — Adiado, por
falta de número legal.

N o 458 _ do Distrito Federnl. Pa-
cientes, Aristides Bain Aguila. Impe-
trante, dr. Jamll Feres. Relator: Juiz
cel. Maynard Gome.". — Adiado, por
falta do número lei*"'.-.r.o 457 — Distrito Federal. Paclen»
tes, Elzcvir Santos Moreira e outros.
Impetrante, dr. Rcnnto Segadas Viana.
Relator; Juiz dr. Pedro Borges. —
Adiado, por falta dc número legal.

N.o 480 — Distrito Federal. Paclen-
tes, Manuel Leonel de Holanda e ou-
tro, Impetrante, dr. Lauro Fontoura.
Relator: Juiz cel. maynard Gomes. —
Adiado, por falta de número legal.

FEDIDOS DE ARQUIVAMENTO : —
Processo n.o 1904 — Distrito Federal.
Acusados, Eduardo Ferreira Lobo e
outro (Aliança do Lar Ltda.). Relator:
julií comte. Miranda Rodrigues. —
Deferido, por maioria de votos.

Processo n.o 2033 — Paraíba. Acusa-
do José Araujo. Relator: Juiz cel.
Maynard Gomes. — Indeferido o nr-
quivamento, voltando os autos ao Mi-
nisterio Público para a classificação do
delito, unanimemente.

Processo n.o 2041 — Paraíba. Acusa-
do Joaquim Clrllo de Sá. Relator:
Jul? dr. Pedro Borges. — Deferido,
unanimemente.

Processo n.o 2044 — São Paulo. —
Acusado, Mario Ribeiro de Castro (Em-
presa Paulista de Construções e Sor-
telos).- Relator: Juiz comte. Miranda
Rodrigues. — Deferido o pedido, por
maioria de votos.

JULGAMENTO DE PRELIMINAR ! —
Processo n.o 1895 — Minas Geral».
Acusados, Boulanrjer Fonseca e Silva
e outros. Relator: Juiz cel. Maynard
Gomes. — Adiado, por haver faltado
o Juiz dr. Pereira Braga, que pedira
vista dos autos na sessão anterior.

APELAÇÃO : — N.o 958, no proc. 1950
dn Distrito Federal. Apelante, Aman-
dio Simões. Apelado, Ministério Públl-
co Rolntor: juiz cel. Maynard Gomes.
— Adiado, por falta de número legal.

Atos do Presidente da República
Decretos assinados nas pastas da Justiça, da Fazenda, da Guer-
ra, da Aeronáutica'e da Viação — Naturalizações, aposentado-

rias, nomeações, dispensas, remoções, transferencias e outros atos •
O presidenta d» República assinou

os seguintes decretos;
Na pasta da Justiça :

Concedendo naturalização: * Ar-
mindo Tome dos Santos, Armando do
Rego Oliveira, Albano Roque, Daniel
Rodrigues Loureiro, Fernando Augusto
Piedade, Germano Plrré, José Fernan-
des Grilo, José da Silva Ângelo, José
Pimentel, Joaquim Ferreira, Marlano
dos Santos Collm, Manuel Fllgueiredo
Junlor, Manuel Monteiro, Manuel dos
Santo», i Manuel dos Reis, Pedro macio
Soares, Santiago Tobias e Vicente Coe-
lho da Rocha, natural» de Portugal;
a Albino Franco, Eiadio Ganalo Bou-
zas, Inácio Martins, João Vitoriano da
Cruz, Jerônlmo ^.do Sousa Rodrigues,
Manuel Blanco Nunes e Vicente Padl-
lha, naturols da Espanha; a Jorge Ja-
raknlv, natural da Rumania; a José
Largher, natural da Itália: a Manuel
Jullo Gonzalez, natural da Argentina;
e a Roger Blcard, natural da França.Nomeando Francisco da Costa
Guimarães paro exercer o cargo, em
comissão, de diretor do Instituto Pro-flsslonal Quinze do Novembro, pa-drflo M,
Na pasta âa Fazenda:

Aposentando, no Interesse do ser-viço público, Otávio Rodrigues no
cargo de Agonte Fiscal do Imposto de
Consumo no Interior do Paraná.Removendo, a pedido: o agente
fiscal do imposto de Consumo Antonio
Nogueira Plnholro do interior da Bala
para o Interior do Paraná; o agento
fiscal do Imposto do consumo José Car-
lon Dia» da Silva do Interior do Ma»
rnilháo para o Interior d* Alagoas;» o agonio fiscal do Imposto do Consu-
mo Silvio Correia do Soma do Into»
rior do Alngoa» pnra o Interior da
Bnl*, Nom-sndo Emílio Amndou nom*.
no nar» oxorcor o cargo d» «gont»
flarml do Imposto d* oonmimo no In»leiior do M-NinhllOi
Nu inii.lii (ln (iiiiTiu i

-» Tr«ii(if»rhuIo "ix-nflolo", uo In-
l'1'i'Hlr. llll ii.liiilnl,-,l|.|i,..|l„: K!rt||n "Il
A""i'».iin 1'iiiimiiIin. dn niuoi d» iiiiiiii*
KlMifii, ollllt O. lln (JiiAitrn IIIJllMlOn-
lm, IHUII 0 |.|il|l,i llll Ki.i-lllilliillu, flll*-
na fl, ri» tjiiiiiicii p»rriiiiiiiiiiin| niiil.
lll» lln lillllll ' '"I i .illii. II |"i mu ii.i-i, lln
ilihiiii llll MiHnl», i|i| .'in::., llll i-h
(l||lVdlll'i 1'lllMll P. llll <)'l.'iiiii MH|lli>
1111'llllir. |llll II I! 1'tHHII llll C'. iUmiiii In,
l'lllltl"> Vi llll (íl|'!l||i) IbMIlllllllillil',

-» l*liili|ii»«lli|!l! »il llimlo il» llpllia
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nha os primeiros tenentes da mesma
Reserva Relnaldo Ramos de Saldanha
Gama, Luiz Carvalho de Araujo, Ju-
randlr Monteiro de Azevedo e Nelson
Ratton; ao posto de capitão da Reser-
va de 2.ft classe da 1.» Linha o 2.o te-
nente da mesma Reserva Joilo Faria
do Almeida; ao posto de ifi tenente
farmacêutico da Reserva de 2.» cias-
se da 1.» Linha o 2.o tenento farma-
cCutlco da mesma Reserva Benedito
Ferreira Mendes Forlá; ao posto de
l.o tenente médico da Reserva de 2.»
classe da 1.» Linha 03 segundos te-
nentes médicos da mesma Reserva José
Atallba Leonel e Nascimento Borges;no posto de l.o tenente técnico da Re-
serva o 2.0 tenente da Reserva de 2.»class*. do Exército de 1.» Linha AlceuBrasil Mendes; ao posto de l.o tenen-to técnico da Reserva, os aspirantes
a oficial da Reserva de 2.» classe doExército de l.a Linha Alberto Marques
de Lima e Afonso do Almeida GalefioFilho; o ao posto de 2.0 tenente daReserva de 2.a classe de 1.» Linha, osaspirantes da mesma Reserva Alclll-dio Barreto do Carvalho, Adérlco Cls-nelros Cavalcanti, Enrico Ramos Amo-rim, Fernando Costa d'Almeida. Inaldo
Barros da Silva Santos, Jofto Pio Bra-
ga, Luciano Barreto Lins Bala, OscarRibeiro Fontes Lima. Raimundo Car-
neiro Ribeiro, Sandoval Tavares d«Melo, Silvio da Silva Costa e ValdirTavares Pedrosa.
Na pasta d* Aeronáutica 1

Dispensando do Comando do J.oRegimento de Avlaçáo o coronel avia-
dor Álvaro Assunção D'Avlla,Clnsslfloando no 3,° Regimento deAvlnçío o Comando da Base Aorea d*Cnnons, o tenento coronel avlndor Al-vnro ArnuJo,

Trnn»f«rlndo o mnjor aviadorJoáo d« Almoldn, do 5.° Reglmonto doAvlnofln pnrn o Comando do 3,* Corpod» Uni* Aormi,
Na ii-nln d* vlnçllo 1

Nomcnnrlo Vnldírlno Vnrn», Tn.mni tiri'*!.* Ribeiro, Aloinndr» f)-»«ronnuo-i, lluriiilfii Pnrnl-n fiortlnho, Au-.¦¦•lln iiii-iiuii 11 Aiii-1'iiii iininiii pnrnoxoronom. o p„r_ro do Bnioníiolfo. olm-
II li, » AI1III0 íilm» 1'lllin pnr» ton*»»
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Leite no cargo da telegraflsta, cias-
se I.

Aposentando "ex-oflclo" Eurlca
Biegel Barbosa Gulmarftes no iargo
de Postnllsta, classe K, e Robérlto da
Oliveira Campos no cargo d» oficial
administrativo, classe J.

Transferindo, a pedido, Wlgober-
to do Menezes, escriturado, classe O,do Quadro m para o Quadro I.

—» Tomando sem efeito os decreto»
que nomearam Armando Augusto Fer»
reira e Rosella Ramos Oomes, par»exercerem, Interinamente, o cargo d»Postallsta, classe E, e o que nomeou
Francisco Lagos Bastos Vieira paraexercer, Interinamente, o cargo de me»»tre dc linhas, classe E.Demitindo João Furtado de Car»valho do cargo d» esorlturarlo, cia»,sa E.

Publicações impedida»
de circular pelo D1P

O diretor geral do DIP Indeferiu
os seguintes requerimentos: do Jofto
Albino Bothe. secretario geral da So-
ciedntle TJnlfio Popular do Rio Grande
do Sul. proprietária da rcvir"ta "St.
Pnulushlntt". que sc editava em ldio-
ma estrangeiro cm Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, pedindo registro dessa
publicação; de Guilherme Willy Lude-
ritz, que adquiriu o Jornal "Nova Deu-
tsche Zeltung". que se editava em
Porto Alegre, Rio Grande do S-Jl, em
idiomn estrangeiro, pedindo autoriza-
çfto para mudar o seu titulo para "Ga-
zeta de Porto Alegre", afim de con»
tlnuar a circular; de Nestor Pereira,
dlretor-secretarlo da Tipografia do
Centro S. A. (Centro da Boa Impren»
sa), do Rio Grande do Sul, estabele-
cida em Porto Alegre, pedindo regis-
tro da revista "Der-FamIIlcn-freund"
e autorlzaçfto para continuar vendendo
ss publicações "Bete gem'', "Hlmmel-
warts-Gobetbiich fur Erwachaene","Zwelter Kathollscher Katechismus" e
Zwelter Blbllsche Ge-ichlotte fur Ka-
thollsche Schulen". todas editada» em
idioma estrangeiro; e de Enrique Ze-
rek, diretor do perldloo "Lud", qu*se editava em Idioma estrangeiro, em
Curitiba, Paraná, pedindo registro.

tremo, *6 melhorando quando o impulso. expan»lonl»ta do Impe-

rio rival se deslocava da área do plnnalto do Pamir para o Ex-

tremo Oriente A»lfttlco. Através de uma longa e laboriosa poli-
tlca, Londres conseguiu afinal consolidar essas fronteiras terro»-

tres e, a nfto ser pelas ocasionais sublevaçoes de algumas trlbus
da fronteira do Afghnhlatan, nada, desse ponto de vista exterior,
abalava a tranqüilidade do domínio brltanlco. Ha multo tempo
a política Indiana, para Xondres, tinha passado a ser um proble-
ma interno da' própria península, determinado pelo seu movlmen-
to nacionalista. *

Ma& a resistência Inglesa agoniza, em Singapura, no momento
em aue escrevemos, o a primeira conseqüência da queda desta
fortaleza será a abertura do Oceano Índico para as incursões da
frota japonesa. Este fato, do simples ponto d* vista naval, é
de uma indiscutível gravidade, porque a única área através da

qual as comunicações marítimas dos Estados Unidos e da Grã.»
Bretanha podiam ser feitas em completa segurança vê-se tambem
exposta, como o Atlftntlco e o Pacifico, k açfto dos navios ini-
mígos sobre as rotas de reabastecimento dos paises aliados. As
conseqüências disso nâo deixarão de se fazer sentir imedlatamen-
te sobre o equilíbrio de forças que defendem, em todos os mares
do mundo, a navegação dos adversários do Eixo. Por outro lado,
as costas da Birmânia, onde começa a famosa estrada pela qua.1
a China de Chang-Kai-shek tem conseguido respirar, e o próprio
litoral indiano, past-arfto a ficar sujeitos a ações de surpresa dos
navios inimigos e talvez, se isto chegar a ser oportuno, a opera-

ções de maior envergadura. Estas operações nilo devem ser con-
sideradas como probabilidades remotas, porque jâ por via ter-
restre os japoneses se acham à margem esquerda do rio Salween,
que defende os territórios britânicos da área da Indo-China e do
Sião dominada pelo inimigo, e há suspeitas de que os atacantes
tenham conseguido estabelecer uma cabeça de ponte na margem
direita, o que significaria, nos arredores de Martaban, uma amea-

ça direta" a Rangoon. De um ponto de vista mais diretamente
local, a queda de Singapura abrirá para os japoneses as portas
de Sumatra e Java, nas quais os holandeses e seus aliados terão
de defender encarniçadamente, das praias, nfto só as derradeiras
posições estratégicas que restam no teatro principal de guerra,
como a borracha, o petróleo e os minerais dessas ilhas, dos quais
Tokio sente uma falta absoluta para poder continuar por muito
tempo £? sua açfto agressiva.

A isso, e a muitas outras coisas, conduz ou pode conduzir a

perda de Singapura. Antes de mais nada, na melhor da3 hipóteses,
a um prolongamento enorme da guerra no Pacilico, uma vez que
as bases de partida de uma futura ofensiva aliada contra o Império
ão Sol Nascente se tomarão muito mah distantes. E a este respeito
convém fixtr novamente o problema da China. Hoje mais ão que
nunca a posição de Chang-Kai-shek se tornou de uma importância
vital para os seus aliados ingleses e norte-americanos. Só o genera-
lissimo chinês, que conseguiu em batalhas recentes sustentar-se em
Changsha, a uma cômoda distancia de bombardeio de Formosa, tits-

pri_ ainda, fora os russos, de pontos ãe apoio capazes ãe constituir
uma ameaça imediata a certos centros japoneses. Os ingleses e norte-
americanos levaram pelo menos dez anos a compreender que a guer-
ra da China independente cra a sua guerra. Hoje'este fato passou.
a ter uma realidade incomparavelmente maior. Por isto, a primeira
tarefa, alem ãa defesa das ilhau neerlandesas, será a de impedir a
qualquer preço que Chang-Kai-shek fique cortado das suas fontes
dc reabastecimentos dos Estados Vniãos e -da Grã Bretanha e seja,
em conseqüência, forçado a diminuir o seu esforço de guerra contra
os agressores do seu nobre pais.• * •
TVEVEMOS sistematicamente desconfiar «Ia» Interprctnçftc» ex-
~~: cessivnmento sensacionais ou misteriosas do certos fatos, como
a morto de lideres nazistas, que podem ser altamente slgnlficnt!-
vos, mas ciijii natureza nSo temos meios «lo nverlgunr, em tem-
pos como estes. Em todo caso, nfto se pode dcixnr «le pensar que
quando so anuncia umn morte por acidente 011 por doença, RÍibitn,
11a Alemanha, esla morle é logo de umn, personalidade dóclNlvn,
0:1 pouco menos, no sou setor : Uilet, Moeldors, Relcheniiu, Todt...
Nfio se pode também deixar de pensnr que tal» coisas nfto acon-
tecem nn Inglaterra. Ou, como dizia uma emissora, secreta da
própria Alemanha : quando acontece um acidente, é sempre com
um amigo de Goering e nunca com' um amigo de Hlmmler.

Unidade entre o
México e a Ame»

rica Central
"Existem vínculos his-
tóricos, geográficos e
de sangue" —» disse o

presidente Camacho
AUSTIN, Texas, 10 (u. p>Na Universidade de Texas ««T

lida uma mensagem do presiden»
te do México, general Ávila c»lmacho,- transmitida radloteletonl".
camente à América Latina, ni '
qual expressa que seu pala Essente unido às nações da Amé-
rica Central, por vínculos his-
tóricos, geográfico» e de sangu*
e polo futuro comum.

'Nâo devemos permanecer In.
diferentes — acrescenta — dlan-
te de nenhum aspecto que pos-j
afetar esses vínculos e devemos
lançar mfto de nossos melhor**
esforços para robustecer e í».
mentar a cordialidade e relações
entre os nossos povos".

Com referencia às atuais rela.
ções entre o México e os Esta.
dos Unidos, o general Ávila Ca»
macho disse que descansam 10.
bre a sólida base do respeito
mutuo e das aspirações democra,
ticas".

JUSTIÇA MILITAR
COAGIDO PELO DIRETOR DA El.

MONTA, PEDIU "HABEAS-
CORPUS"

O dr. Murilo Silva Braga, prlmri.
ro tenente médico, da guarnlç&o dl
Rosário, impetrou, por via telegríti.
ca, "habeas-corpus'' ao Supremo Tri.
bunal Militar, alegando "achar-se coi.
gtdo em sua liberdade pelo diretor ím
Serviços de Remonta e Veterinária dn
Exército e ameaçado de violência pele
capitão Antonio Fernandes Uma. poiter apresentado denuncia ao ministre
da Guerra graves irregularidades ad,
mlnlstrativas ocorridas no Estabeleci,
mento.

Esse pedido que deu entrada ontem
na Secretario daquela alia Corte di
Justiça, foi imediatamente distribui.
do pelo presidente AlmLante Raul T«»
vares, e deverá ser Julgado, entretan-
to, somente no mes de abril, quinai
o Tribunal termina o período de ti-
rias forenses em que sc encontra.

JULGAMENTO PE OFICIAL E
CIVIL

Sob a presidência do ten. cel. m|.
dico Rogaciano Joaquim dos Santes,
reune-se hoje. na 2.» Auditoria dl
Guerra, o Conselho de Justiça, i-r,
teado para processar e Julgar o !.(
tenente Vicente de Paula de Moun
Dlos e civil Mario da Costa Pereln.
A reunião de hoje. é destinada ao |"t
gamento, sendo os réus acusados di
tentativa de negócios d? objetos per.
tencentes a Fazenda Nacional.

DENUNCIADO POR DES0-
BEDIENCIA

Perante o auditor da 2,a Auditoria
foi denunciado pplo premntor Tarqnl.
nio de Sousa Filho. Jo*p Montemor,
do 2.o R. T.. por híver se reciiüd!
a obedecer uma ordem d» um suww
hlerârotileo. Pouplvelmenl» hole. o u,
dltor Roquete Vaz, despachará a de.
nur.cia.

DEPOIMENTO DE OFICIAL POR
PRECATÓRIA

O primeiro tenente Frederico Nelt
dou Reis Pimentel. do C. I. U. Jl.,
Indicado como testemunha de um pro-
eessó que transita pela Auditoria da
4.a Rcglflo Militar de Juiz de Fora.
esti1. chamado a depor hoje. na 1.'
Auditoria, em Carla Precatória espe.
dida.

AMEAÇA DE CASSAÇÃO DE
MONTEPIO

Manuel Francisco do Na-rincnte.
prójbnltòr da menor Tereslnh», por
sim vez. herdeira do Montepio MUI-
tar, esta sendo chamado, com todt
urgência, à 2.» Auditoria de Guerra
da 1.» rt. M., sob pena dc ler -is-
snda a pensilo provisória que vem pll»
eebendo.

Tribunal do Jun
Será julgado, na sessão
de hoje, o réu Arcelint>
Mesquita do Nascimento

A MISSÃO DO SR. SOUSA COSTA NOS
ESTADOS UNIDOS

Está o presidente Roosevelt "sumamente

interessado" nos trabalhos da delegação
brasileira .declarou o ministro da Fazenda
Estudos para o desenvolvimento da borra-
cha silvestre, óleo, vegetais e outros produ-

tos do vale amazônico

O chefe do Governo em
Petropolis

VISITA A EXPOSIÇÃO DE FOTOGRA-
FIAS FRANT LOWY

PETROPOLIS, 10 (Do enviado espe-ciai da Agencia Naoional) — com omaior êxito estA aberta ao públiconn Tcnls Clube, uma exposição de foto-
grafias do aplaudido artlata FrantLowy, que, nas principais oldades tiomundo roallzou Idênticas demonstraçõesdo sua arto.

A "vernlssage" dessa exposição tev*o patrocínio do prefeito Cardoso Ml-randa, apresentando fotografia* ilenumerosai. figuras da *dmlnl«tr»çfto eda -oolodnd*. «ntr* *a qunln * do
presidente aotullo Vargn», /ira, DaroyVargas, ar», Iiourlvsl Fontes, HarbortMoses, Mlrand» Jordfto, «rn, LourivalPontos, «ra, Edmundo da Lu» Plneo,Frniicl-oo Compon, Alolnrio «.nrtro « d*
numoreit) per«oniilldndft« Intornnnln-
mil» cnmo Oliminoiiii, flsnín» Du»mont, rrsni imiinr, MnrU ugunrtii,i'iiiii'1'ini Ami kiihii, iiiii/iin '/.wi-li, To»
hui'-, ilmi Uli|iiim, «Io,

»!"lll iBI-llo n ir, CI-MlHn Vuliini», i|i|i»
11 fiudii nepmpinnar ffo pr*i»»o om*.rjoio Miranda n rio impitün Miniiil noi
Al))»", ilili.m um,» „»|i.|i.li;r-.i, .imhmI
lUUiilii, iili-iiliil|in!lli', lll Ui,,
Mviinilliiln !iii|ii!v-0ii. iiiiiiii. .n.l,, (nlo,
l'lllll"l'l llll Illllllll lü 'HU» II. , 1,1..r
II 1'lr.lil.lHi llll |li-|H|l||l.,i
«Illllllll iiiuiiiuillil» l!i»i"i!t vinil*. luHlill.
llll.»» ,11,,',;,, ,,.,„ llKlUlIll «|, í«aJ|,tl|.>
Itl'l |lll'l"

WASHINGTON, 10 (U. P.) •—
; O ministro da Fazenda do Bra-

«.,*."i"1-"59', h?Je' "_¦ " hmas- o Trl- si». s»*» Artur Ue Sousa Costa, apósbunal do Jurl, sob a presidência doJuiz Ari Franco, funcionando o pro-motor Francisco de Paula Baldessa-rinl.
Seri Julgado o réu Arcellno Mesquitaflo Nascimento, processado sob a acusa-çfio de haver assassinado Geraldo Hor-culario Cardoso, com uma faca, no dia8 de novembro de 1040, cerca das 19 30horas, no lugar denominado "Curral

das Éguas", no Morro dò Cap&o.A defesa do acusado estA a cargodo advogado Vslled Perry.

Bolsa de Valores de
Nova York

NOVA YORK, 10 (U. P.) _ A BolsaOe Valores abriu hojo firme, com ostítulos Irregulares.
A libra esterlina foi cotada a 4,04.O Mercado de Algodão abriu emcondições firmes, com as entregas parao mês próximo cotadas a 18,57.
NOVA YORK, 10 (U. P.) —A Bolsade Valores fechou hoje em condiçõesfirmes, com os títulos cm baixa.
As obrigações do governo fecharam

tambem em baixa,
A libra esterlina foi cotada a 4,04.
Foram negociados 640,000 títulos ê«ções,
O Mercado de Algodüo fechou em

baixa da 21 a 11 pontos, com o dis»
ponlvol cotado a 10,92 *' aa entregas,
respetivamente, par» os mesa» da março
t» maio. cotKdnt a 18,33 o 18,40,

Pagamentos no Tesouro
N« Pogartorl» dn Tmiriiirn raolnii»),

«errlo n*g»», bole, im «imiilnl»» folha.»tiilielnrín» no lí," dln 1— Wvoraaa p»i**n«" rtn MlnlMorln rt»Marinha dl « m * Montinin Mim»r
rtn Mlnlalarln (In Marinha 'A n 7,1- Il.lvriia a.flIB o 8,04(11, r>« II A*
1K lliiriih,
_,«- Aiinnn prpvlinrlo, n appiintadoi'lu nnn-.ii-riu i|* iiiiiirrn IAllilvrim 1 mu *
II) Imii".

101H.
* Kl

A piullr (lui

l'«l" nHi.l .UU. nl.In,lu, 1111 II
*«l!(\i| llll ''(.lili li. I" 1 111 mui. min il-i
)lin.mm I1I.1 1I1 v. 111 llt liilil... .-.I. - ,.-.l
llll' II '.'iiliiii" l|i| ilimui i.lullvii «'i".ii.i'i'i im. .1,, ..11,1 !.ni!'r|iir,

manter uma entrevista de mela
hora oom o presidente Eooaevelt,
declarou que este se mostrou eu-
mamente interessado ' na missão
brasileira destinada a promover o
estreitamento das ralações ecoaô-
mlcas com os Estados Unidos. O
sr. Sousa Costa e o embaixador
oraslleíro, sr. Carlos Martins Fe-
reira e Sousa, chegaram à Casa
Branca às 11,50 horas.

O titular brasileiro expressou
que o propósito de sua visita era
essencialmente de cortesia, porem
que, após ter apresentado suas
saudações ao presidente Itòose-

velt, falou com o primeiro ma-
glstrado era "linhas gerais" sobre
a missão e acrescentou: "Achei o
presidente Roosevelt sumamente
Interessado. Aliás, Já sabia que o
estava, antes da minha visita".

Disse, tambem, que poude pro-
porclonar no presidente Roosevelt
noticias nnimndorns acerca da ca-
pacldnde do Brasil para enviar
aos Estados Unidos matérias prl-
mns, acrescentando que o próxl-
mo pnsso Importante das dis-
oussões, a realizar-se ainda esta
semana, estará a cargo dos tão
nicos brftsllelroB, os quais ae en-
tvevlstarflo com os técnico, nor»
te-ftmerlonno* par» dlaoiltlr o» tio»
talha* relativo* a procliiQnn da bor-
racha o de outroa produto* ea-
nrmolnln,

O ir. Soima Conta terminou dl-
liflnrto que o* táOBloOl lillolardo
aua» raunlfiai no Dapartaminto dn
Agrloulíura eatu tarde, porem nnnele, pmvnvftlmnnta, nfto portemealitr proililtfl pnr um ou ii.u.i
dlns, nia mum hn|i, formulado um
pi'iiiii'iiiini inimivi'!, ia rpm mm =.-• •*
i.iiniii.iii,min '.uni iml,!,, .,,. ft(„,,i
Il-Mllnil», |.)Hfll'tlri«lll|, iilnilii, ,.||„ „,„¦'••>iii 11 iMiMiiliti vii» mm nn n"i'-.i.iv,i
•mill 11 pi't-Dh!"!H" !¦»"!-(...-n, pm

Já havia palestrado com o chefe
do governo aqui e no Rio de Ja-
nelro.

Matérias primas'

Aos portadores de moe-
das e títulos das ilhas

Filipinas
Comunica-nos a Flscallzacio Banti»

ria, por intermédio da Agencii KM
cional :"De acordo com o "Aviso » Poria»
dores de Moeda das Filipinas í dt ti-
tulos do Governo ou tje CorporaçiH
Plllplnos", baixado pelo Governo 1«
Filipinas (Government ot tho Coei'
monwealth of the Phllíppine*), ta II
de Janeiro de 1942. no interesse Jm
portadores dos títulos supra cltita
nio dnvem os mesmos ser negoclaJm
até ulterlor deliberação, em virtude
dos efeitos que poderão resultar a
colocaçío de títulos e moeda potil-.
vclmente pilhado» durante a ócupitl"
tcmnorarla da parte das Ilhas Flllpl-
nas".

brasileiras
WASHINGTON, 10 (U. P.) —

Esta, manha o sr. Sousa Costa
•eonferenclou com o secretario da
Agricultura, sr. Wlckard e com o
BUb-secretarlo sr. Paul Appleby,
com os quais discutiu os planos
para a obtenção do aumento daa
remessas de borracha silvestre é
outros produtos do Brasil.

O sr. Sousa Costa-estava aoom-
panhado dos srs. Garlbaldl Dan-
tas, Bouças, Rockofeller, Paul
Nltze, da Junta de Guerra Econô-
mlca, Wheelcr, chefe da reparti-
çfio <le relações agrícolas estran-
gelras., dr. ,E. C. Cachter, chefe
da Junta encarregada da* quês-toes da borracha e dr. E. W.
Brandes, técnico em borracha.
Foi tambem abordado o lncre-
mento do outros produtos agrl-
colas.

A mlssfio brasileira tambem con-
ferenclou com o sr. Rockefeler e
com ss autoridades da comissão
de desenvolvimento Interamarl-
cano, anunelando»se que nossas
conversaijôa* foi estudada a pos-elbllldade do aproveitar a deaen-
volver os recursos do Vale Ama-
ronleo, «apeelalmente da borra-
flui. a dana vogetnl*,

nutra- oa hraallalroa aa enoon-
travam o er, Joio Daudt, d»
Oliveira n Valentlm Boinpi*,

Acredita.»* qua tambem foi
abordado n problema do dea»n«
viiMiu.,nin rir,* i-iiniirniiN da lo.
daa na ropilblliina nm*i'|i>nnna am
um nl, embora aa llveaa* purll-"iiini'i,ii!|.i nn 'i'ii"iii('H i.'h>riii!i.:.i
nn nrimii.

l'"|i"i.i ,'¦' uni., gomo n'"iii."i'i
'l".l"n i-|iliii'.||,l„i.. 11 |i:i„.ii|, ,-i ,
'lll ni. K.i. Iiiüll.-i .ir ini,-i  .,

Em defesa dos interês-
ses públicos superiores
OS ARQUITETOS, NAO SATISFEITOI
COM A DECISÃO DO DASP, VAO Dt»
RIGIR-SE AO CHEFE DO GOVEBNO

Sob a presidência do arquiteto-Wa
tor E. de Figueiredo, esteve reunido«
Instituto de Arquitetos rio Brasil pM
debater a recente proposlç8o do DASP
sobre o afastamento dos nrqultcstos ÍM
quadros do funcionalismo público.

Abrindo * sessfio, o presidente «
Instituto fe* uma exposlçio soit» ('razões que Justificam a pr-rman-noi
dos arquitetos nos quadros técnico.! iljj
tivos das diferentes repartições w
blicas, ressaltando o fato de que W
seoções de engenharia dc qllMe 1**»
os ministérios os assuntos nelas «¦»'
dado referem-se a projetos e consIW
ções de edifícios, matéria rie inconi»'
tável especialidade profissional do *¦¦
qulteto. ,,

A proposiçlio rio DASP foi a-ip •
mente debatida, teiuln usadn da MK
vra os arquitetos Pmiln Barreto, «a*
mar Portugal. Augusto Vascon«i*'
Milton Roberto. .Enoch cia Rocha W ¦
fi outros, tendo ficado deliberado *»!
o Instituto dc Arquitetos enviar* »»
memorial no chefe rio Governo •o'"
tando roconsirici-nçüo do ato que P»jJJ
os arquitetos do exercício da WM"
prtbllca efetiva, . ,.,.,.Hoje. As 17 horas, na sede do IHiii
luto, il rua ria Quitanda n. -••*.,
andar, haverá mnn reunião ri"i W""
lho Diretor pnrn ouvir a •'¦'_%
aprovnr o refcrlrlo memorial. 

~™m"
arquitetos Intpres.-arios no assunto F
risrflo assistir a reunlAo onde **'*£»
fendldo.- os interesses publicou »••"¦'
res «1 a pronrla ciasse Aos proii»»**
nnis dn «rqulteturn. ,

Brasil. uma conilBsflo do tíenlç»
o perito* no deaanvolvlmento "»
borracha allveatra, d* 0j,*»0*__,,..
gitala « outro» raournoi «o m,
aonna, A prtíxlma raunlao.M'
nu almoço r,ue o ar M*Mffi
ofereeerA no ar. HTiaa lMm "
"Melropolllan Olub" num»

¦!)• T1*reda de |ornallita« -i'|n.",".„
na iiiemlirna rt« inl»*1»" \ 

',,,

Cmln miiife íHlnrftn fll_ 
*',.,,

tnrlilHilea dn riiriinnfjl" '¦" 
J' „,

Vfi rtn mel a Ia ¦¦ oom »» Jí.jBjmu» do imprtiUwM '''•',
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'_.-<_> obstante a grande e sempre crescente difusão do nosso Jornal' doi meloi

Mmlnlílrallvo» e em todoa oa oirouloa sociais. "LUX JORNAL", a conhecida'modelar organliaçio de recortea de lornal», encaminha diariamente ai'...i.m e reclamações que aqui aparecem ài autoridade! du nstllulçóea aa«utl1 quala s&o elaa dirigida» pelo pobllco.

Com « Reitoria da
Universidade

«nçqq TRATAMENTO IGUAL - Es-
li.ooJ crevcm-nos : "Na Escola Na-
.mnril dc Engenharia — Os cândida-
Kl ad exnme dc admissão, que não
Siiepilw» vaga para a matricula
.ncurso Domingos Cunha, receiam
S™tamcnlo desigual por ooaslllo do con-
Sô de habilitação. JA. somos mala
5; 400 candidatos c o numero de lu-
„res c limitado a 110.

NSo scrt possivel aumentar o número
1 obmIs de tantos esforços, vemoa
.nicacadns ns nossas esperanças, como
Sn ano passndo, em que foram preíe-
fidos os alunos do Curso Domingos
CAphéÍamos pnrn o Reitor da Unlver-
•Irtade no sentido de ser dada justa
Slrecáo nos exames c tratados igual-
mVte os alunos do todos os cursos".
19 ^40 TRANSFERENCIA DIFICUL.
16.0111 T0SA _ Escrevem-nos: "Os

Interessados que solicitaram transfe-
itrclns dc outrns Escolas de Engenha-
ila uara n desta capital, muitas delas
datadas de Dezembro do ano próxinjo
tissado. continuam, entretanto, ató ho-
je"aciinrdnndo uma solução para o
isso em npreço. •

NSo é admissível que tal demora
¦n despacho desses requerimentos, allái
5f absoluta urgência, venha prejudicar
is partes interessadas, sujeitas, assim,
t burocracia morosa da Secretaria da
r.coln Politécnica do Rio de Janeiro.

Aguardam os reclamantes as neces-
«rias providencias do sr. Andrade
IKves pnra o despacho imediato dos
documentos acima referidos".

Com o Serviço de Águas
e Esgotos

FALTA iíAGUA — Recla-
mam : "A travessa Paiva

Brito e puue un rua Dr. Nicanor, em
Inhaumu. sao um verdadeiro desertp
Besta época au uno. Não lemos nenhu-
ma gola d'agua. O que se passa com
relação i üisirmuiçâo dc águas é um,
caso verdadeiramente alarmante nes-
te local, so nos enega água, e assim
mesmo por pouco tempo, quando acon-
tece chover, será porventura que as
jipresas secam no estio; ou será que,
noi caprienò do guarda da lnspetoriu
íe Aguns que nãu cumpre com o ieu
dever, estamos sujeitos a esta calami-
dade?". ,¦

tom a secretaria dei
Saúde

19 ;,]9 COBIWiNv" iflREGULAR —
Quelxnm-se de que está sen-

do feita irregularmente a cobrança
da taxa sanitária, que era paga, cm
mos anteriores, numa determinada
época. Este ano, muitos, distritos ain-
dn náo notiiicaràm os contribuintes
para os respectivos pagamentos; Mui-
to_ desses contribuintes ate, Já foram
pagai ii referida laxa, sem que qui-
lesse recebê-la, alegando que isso só
leria leito em uoril, como aconteceu
Kiin um dos queixosos, autor da ro-
eliimaçáo que ui lica, e que sugere a
«lação de uni posto arrecadador es-
feciai para esso Xim.

Com a Saúde i'úblicu,

12,541

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, EM 1941

Excedeu de 26 mil contos de réis a arrecadação
da dívida ativa — Valor das causas julgadas —
Sugerida a criação do registro das residências dos
devedores da União — Com exceções, os promo-
tores de Justiça revelariam desinteresse e igno-
rancia — Trechos do relatório apresentado pelo

procurador geral da República
° ,p„r_?_r,"?ad=_,r._.?..eral__.íft.. RePúbJlca, vemos oportunidade de/admirar, inúme-

Remodelação de Niterói

a Policia e a Pre-
feitura

12.543 O BAKKAOAO DA RUA DR.
GARNIER — Queixam-se de

que transiormaram o barracão exls-
tente no n.° 261 da rua Dr. Garnier
numa uiicina de carrosserias de au-
tómoveis, Para esse lato chamam os
reclamantes a atenção das autorida-
des competentes, pois os seus operários
utlllzam-se do muro do prédio vizinho,
de n.o 273, para experiências de tin-
Us. Há no referido barracão uma cha-
Bine de "Tico mais de 2 metros, que
espalha i.ur toda a vizinhança uma
lurcaça negra e espessa de fuligem.
Usam tambem pintura a pistola, cujo
cheiro esquisito a ativo causa tontei-
ras e prejudica a saúde de todos
os vizinhos. G barracão tem, nos íun-
dos, um depósito de lenha e lerro
velho, onde proliferam baratas, ratos,
centopeias, etc. Fizeram, tambem, uma
coberta de zinco, mos Ue tal maneira
Que as águas pluviais escoam para o
(uintal da casa n.o 273, havendo por
liso inundações, sempre que chove.

E, como tudo isso náo bastasse, tra-
talha-se, todos os dias, domingos e
feriados inclusive, ató alem das 21
horas. Assim, alem de outras postu-
lis municipais e federais, desrespei-
Um-se, tambem, as leis trabalhistas
• perturba-se o sossego púir.ico.

Com a Policia
12.544 GARAGE TURBULENTA —

Pedem-nos a publicaçfto do
••guinte: "Apelamos para quem de
ílreito no sentido de que seja cum-

PHQSPHfiTl
i^VINHO ffECONStitUINTfj-;
ÍoklCOfe FRACOS^T0f*« , .r •> ANEMicos-LAB. PHYMATOSAN-

DR. PEDRO DE CASTRO
DOCENTE DA UNIVERSIDADE
Clinica médica — Tuberculose
& Miguel Couto, 5 - 3.", de 4 às 6. Sente'

prlda a lel do silencio, desrespeitada
pela garage de ônibus da Empresa Cruzde Malta, situada a Av. EngenheiroRichard, 21, Qrajaú. Oa empregados
da aludida empresa a altas horas danoite, fazem trabalhos de mecânica,
acompanhados do cantos o gritos".
12.545 CAES QUE LADRAM - Quol-

xam-se: "O pequeno trecho
da arlstcrática Avenida Rainha Eliza-
zete, em Copacabana, compreendido cn-
tro Xavier Leal e Avenida Vieira
Souto, estA parecendo multo mais um
pedaço de sertão bárbaro do que um
logradouro público da capital da Re-
pública. Em quase todas as casas há
oiles de todos os tamanhos e dc todas
as raças, soltos nos Jardins, para as-
sustar os transeuntes ou "fazer bo-
nlto". Ladram de modo irritante, es-
pcclalmente a, noite, perturbando o
sono dos vizinhos".
12.546 CATERETÊ — Reclamam:

"Sou ' morador de Cachambl.
Na rua Honorio, perto do minha resi-
dencia, existe uma Avenida, n.o 1441,
na qual, desde alguns dias, a pretexto
do Carnaval, se pratica' um tremendo
caterotê, que sempro passa das 22 ho-
ras, n&o raro alcançando as 24".

Com o Dasp
12.547 DEMORA EXCESSIVA —

Candidatos ao concurso de
Auxiliar o Datilografo para os Instl-
tutos tle Previdência Social do Mlnls-
terlo do Trabalho, queixam-so de que,
tendo se realizado, a 22, 24 e 26 de
agosto líltlmo, ns respectivas provas,
ató agora só foi Identificada a de
Conhecimentos Gerais, faltando ainda
as demais, Isto é: dc português e datl-
lografia. Como essa demora excessiva
os está prejudicando demais, os Inte-
ressados pedem providencias a quem
de direito.

Com o Ministério do
Trabalho

12.548 NEM AGUA EXISTE I — Re-
clamam : "Solicito-vos fazer

sentir ao sr. ministro do Trabalho, a
desconsideração dispensada pela Leo-
dlna Railway, ao seu Agente de Es-
tnção, em Erlcelra (Est. M. Oeralsl,
no que diz respeito ao conforto de
casa em que reside. O agente a quem
me refiro ali vive desde 1920, sem
que a Estrada fizesse uma instalação
d'ngua. o que é indispensável cm uma
casa dc família, máximo om se tra-
,tanda de familia numerosíssima".

Com o IAPC
12.549 IGUALDADE DE TRATAMEN-

TO — Escrevem-nos: "Não
é mais possível permanecer num am-
biente de verdadeira intranqüilidade
no 'IPASE (Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado).
Os contratados do IPASE reuniram-
so, afim do resolver a sua situação,
com referencia à ordem de serviço"Concurso", baixada pela atunl ad-
mlnlstração. Os funcionários contra-
tados, Incorporados, foram no presi-
dente do IPASE, afim de expor a sua
situação, pois a maioria dos mesmos
tem mais de 0 anos de efetivo exer-
ciclo. Entretanto, o mesmo disse aos
referidos funcionários que "uma das
EXIGÊNCIAS que. tinha feito ao sr.
presidente da Re_V)lica Pára aceitar
o cargo, foi a de submeter os contra-
tados do IPASE a concurso" I I

E' Incrível que a sorte de uma classe
numerosa, que vem prestando bons
serviços, conforme entrevista dada pelo
mesmo presidente, partidário do con-
curso, em "A Noite", onde disse que
todos correspondiam otlmamente à es-
pectativa, se ache sujeita a esse seu
capricho.

A classe não deseja mais do que a
Igualdade do tratamento dispensada aos
dn cargos correspondentes do IAPC que
foram sumariamente incorporados ao
quadro de efetivos do mesmo Instl-
tuto".

Com a Light
12.550 UM PEDID0 — Recebemos :

"Sempre foi desejo dos fun-
clonarlos da Light que na 2.tt feira
do Carnaval, não houvesse trabalho.
A maioria dos empregados aproveitaria
estes 3 dias e melo para descansar,
longo do bullcio da cidade, o que seri
impossível se trabalharem o meio-dia
de segiinda-fclro. Tambem os foliões
poderiam se divertir no domingo, sem
sa preocuparem com o trabalho no dia
seeulnte. Aqui fica o pedido".

Com a Ohra de Assisten-
cia dos Portugueses

Desamparados
12.551 NAO CUMPREM O HORÁRIO

— Recebemos : "Pedo-so à
Diretoria da O. A. P. D. pnra chamar
a atenção de alguns médicos que tèm
os horários marcados, mas não os
cumprem; geralmente chegam uma
hora depois, e o remédio é esperar.
Mas não está certo, ao menos pnra
os sócios que pagam".

Com a Companhia Do-
cas da Baía

12 552 JA É TEMP0 — Perguntam :"LI, hã tempos, nessa sec-
ção, a pergunta de um ontlio aclo-
nlsta da Cia. Docas da Baía, sobre
quando é que a Diretoria da mesma
Companhia pretende distribuir o seu
primeiro dividendo. Constante leitor
desse Jornal, procuro até hoje, mas
debaldc, a resposta.

Como acionista da referida Compn-
nhia. formulo eu tambem a pergunta
citada : Quando é que a sua Dire-
torla pretendo dar o primeiro dlvl-
dendo? Tem a palavra o seu presi-

sr. Uabncl Passos, enviou aó cheio
do Governo o relatório das atlvidados
do Ministério Publico ¦ Federal, cm
1041.

Informa aquele documento:
— "A arrecadação da divida ativa

atingiu, em 1041, a cifra de 
26.632:178.;01B, excedendo, em muito, a
de 1040, que, ató então, tinha sido a
maior arrecadada, c quo sc. elevara a
14.l_67_om*088. Tivemos, assim, um
ano de arrecadação, feliz, parecendo-nos que não se poderá esperar muito
dos anos próximos, e ater-nos aos da-
dos aluais. E isso acontece, alias, cie
maneira auspiciosa para o Ministério
Público, pois a arrecadação quo se vom
avolumando tevo origem sobretudo na
rebeldia cm quo se obstinavam gran-
des empresas concessionárias de ser-
viço público em satisfazer seua deve-
res para com o fisco. Recalcitravam
em pagar imposto sobro a renda, ein
pagar taxa do exploração do energia
elétrica, em satisfazer ao Imposto de
exploração de loteria, ao imposto subre
Juros do debentures remetidos para o
estrangeiro, etc, etc, e o Ministério
Público se esforçou, persistentemente,
por que a Constituição e a lei los-
sem cumpridas scgundià sua lídima
Inteligência, e o Poder judiciário, so-
bretudo, o egrégio Supremo Tribunal
Federal, dou autoridade e prestigio n
essa interpretação, quCbrando a rolap-
sia dos obstinados. As grandes válvu-
las de eacapamento dos tributos estão,
pois, fechados; espera-se que, de ora
por diante, mlnguem os recalcitrantea
e, destarte, se tornará menos necessa-
rio o apelo à atuação do Minlstsrio
Público Federal".

A Procuradoria Geral da República
emitiu 1.591 pareceres escritos no ano
passado, alem de 50 sustentações orais
do procurador geral, nas so&sócs üo
Supremo Tribunal Federal.
VALOR DAS CAUSAS JULGADAS
Referindo-se a atividade da Procura-

doria Geral Junto ao Supremo Tribu-
nal Federal, o relatório aponta os se-
guintes' resultados: valor das cuusas
Julgadas pelo Supremo Tribunal Fe-
deral no ano do 1941, em que a União
foi vencedora — 93.535:8055630, cont'a
28.212:094S768, cm que não íoi vito-
riosa.

Foram oa seguintes os. valores dos
agravos c apelações Julgados pelo Su-'
premo Tribunal Federal em 1941, noa
quais o procurador Geral emitiu pa-
receres: Agravos — 07.539:634S320, e
apelações — 54.230:226$075, no total
dc 121.760:800$404.

Foram apresentados polo procurador
Geral 245 embargos, sendo 155 om
agravos c 70 em apelações eiveis.

REGISTRO DE RESIDÊNCIA DOS
DEVEDORES

Em seu relatório, o chefe do Minis-
terlo Público Federal sugere, nestes
termos, a necessidade do registro de
residência, no interesso do fisco.' — "Uma falha que se 'lota, o quo
convém ser remediada tanto quanto
possivel, pois é falha do organização,
é a referente á residência dos deve-
dores da União. Assim como existe
um esforço pelo registro civil de nas-
olmento, o qual, aliás, poderia ser me-
lhor ativado, poderia, lambem, deüde
Já, tentar-se o registro obrigatório e
permanente da residência. Com esso
registro, seriam acaulelados os inte-
resses de segurança o policia, da saudo
o do fisco, alem de outroí".

FALHAS NA COLABORAÇÃO DOS
PROMOTORES

Informa, tambem, o relatório:
— "Os procuradores apontam, ainda,

multa» deficiências na atuação dou
promotores de Justiça, que, cum bri-
Ihantes exceções, revelam desinteresse
u muitas vezes ignorância, segundo ve-
rifleamos em alguns relatórios que nos
foram enviados.'Nem mesmo a loi nr--
gãnica do Ministério Público federal
certos promotores conhecem, pois con-
fundem os cargos e Ignoram as íun-
ções; Igualmente, muitos não lôin uma
idéia muito precisa da organização
Judiciaria do pais, desconhecendo a
jurisdição dos nossos principais tribu-
fiais. As medidas para corrigir essas
falhas teriam que envolver recomen-
dação para quo seja examinaca aer-
gimlzação Judiciaria do pais c solici-
tação aos governos dos Estados para
que obriguem os promotores a 63 ue-
dicarem aos encargos que lhes come-
tem ns leis federais, para o que, alias,
bastaria que premiassem e Punlf»»
aqueles que os procuradores Rcf_lon.il.,
lídlcasém como digno de louvor-ou
«,«npnu e os oue se tornassem

ros trabalhos do promotores de Justiça
que recomendam os seus autores porbrilhante cultura, competência >> dedi-
cação no honroso encargo de repre-
sentar a União".

A ARRECADAÇÃO NOS ESTADOS
A Procuradoria Regional quo mais

arrecadou, om 1041, foi a de São Paulo,
apresentando 0.287:067$000, qui oxic-
deu a arrecadada em 1940:
4.642:6835000.

Em segundo lugar, vem a do Estado
do Rio, com 6.434:3073400, que exce-
deu á arrecadação de 1040, de 
4.467:089*700.

Em terceiro, esta a do Distrito Fe-
deral, com 5.498:463$000.

QUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE1942

NOTICIAS DA PREFEITURA

Exonerações, demissões, aposentado-
rias e apostila de gratificação adicio

nal assinadas pelo prefeito
No gabinete — Sem efeito as autorizações de pa-
gamento de gratificações na Secretaria de Educa-
ção — Atos e expediente das Secretarias de Ad-
ministração, de Educação e na Caixa Reguladora

i
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Sob a presidência do Interven-
tor Amaral Peixoto, foram reali-
zadaa, ontem, varias cerimonias
cm Niterói como inicio das obras
de remodelação da cidade. Após
serem examinados os planos para
a canalização do rio do Saco de

JUSTIÇA DO TRABALHO

Dirimida a controvérsia que existia em torno da in-
terpretação do novo Regulamento da Justiça traba-
Ihista - Conceitos sobre o decreto de emergência

número 3.229

recompensa e os que se
passíveis de censura. Ao mesinu _«.=-
so, seria Justo que se cuidasse da me-
lhorla da situação dos promotores de

justiça, que, em geral, sao mal reinu-
nerados e não gozam de-garantla de
estabilidade ou Iniimovibtildado. Uo
mesmo modo que notamos talhas °°
Sguns membros dos Ministérios Publi-
cos locais, queremos acentuar que ti-

Em sua última reunião, a Câ.-
mara de Justiça do Trabalho,
dirimiu, em definitivo, a contro.
versla existente em torno do in-
terpretação de texto legal do
novo Regulamento da Justiça
Trabalhista.

Há muito que era aguardado
o .pronunciamento daquele Tribu-
nal a respeito da orientação a
ser limada na exegese do dis-
positivo que regula a Interpost-
çâo de recurso extraorJmarlo
das decisões proferidas pelos
Conselhos Regionais, nos casos
de avocatoria.

Lcpo que se verificou a Insta-
laçâo da Justiça do Trabalho, o
governo baixou um decreto, em
caráter transitório, regulando a
situação dos processos que, na-
qufila Época, ainda pendiam de
julgamento ou que eram susce.
tlvois do recurso. Em relação aos
dissídios cuja alçada do julga-
mento, pela interposlção do avo-
catoria de decisão de Junta de
Conciliação, competia ao minis-
tro do Trabalho, atribuiu," o cita-
do decreto-lei, tal competência
aos Conselhos Regionais.

A tese ora firmada foi defen-
dlda pelo sr. França Filho, do
cujo voto extraímos o seguinte
argumento:

— "Não cabe recurso extraor-
dinario das decisões proferi,
das pelos Conselhos Regionais,
em casos de avocatoria, quanto
à apreciação do casos julgados,
nos termos do decreto 

'de emer-
gencia, 3.229".

Depois de citar vários artigos
daquele decreto, o sr. França
Filho diz que, "se as decisões pro-
feridas pelas Juntas eram de Ins-
tancia única, com maioria de ra-
zâo, as decisões proferidas pelo
ministro em "avocatorias" pas-
savam a ser decisões "definiti-

vas e irreíorriveis". Conseguin.
temente, julgando 03 Conselhos
Regionais, por força da compe-
tencia que lhes foi atribuída pelo
derreto de emergência, as "avo-

catorias" o fazem como se fora
o próprio ministro.' Bal serem
Irrecorriveis as suas decisões,
delas não cabendo qualquer
outra espécie de recurso. A ad-
mltir-se (de um modo geral)
rocuiso extraordinário das dec-i-
aces proferidas pelou Conselhos
Regionais, em caso de "avoca-

torias", seria supérfluo o decre-
to.lel 3.229, por Isso que tendo a
lel processual ¦ aplicação imedia-

tn, todos os processos que so
achavam em grau d3 avocação,
teriam de ser, pelo sr. ministro,
renu tidos aos Conselhos Reglo-
nas e, das decisões proferidas por
ostes, caberiam os recursos pre-
vistos no decreto-lei 6.596.

Tanto quis evitar Isso o le-
gislador; tanto quis evitar se
observasse, no caso, o decreto n.
6.596, que declarou fosse o minis-
tro "substituído" pelos Conse-
lhos Regionais, o que significa
quo as decisões desses Conse.
lheó, nos processos de "avocato-
ria", têm de ser tão "lrrecorrl-
vels" quanto seriam as decisões
do ministro, antes da criação dos
órgãos especiais, da Justiça do
Trabalho;

clona, tambem, o caao dos re-
cursos, em grau de embargos,
suja competência para julgá-los
foi, pelo decreto de emergência,
cometida à Câmara da Justiça do
Trabalho, serem, tambem, passi-
.ei3 de "ornout-gi.-s" para o Con-
selho Pleno, como Instância su-
perior que é, o que seria uma
verdadeira anomalia jurídica,
qual seja: recurso de recurso.

O decreto 3.229 foi baixada pa-
ia vigorar durante certo tempo,
até sorem julgados todos 03 pro.
Cftssos anteriores ã instalação
da Justiça do Ti-ihalho Sua vi-
da, assim, é efêmera.

So so permitir novos reoursos
dos cesos nele previstos, aten-
tár-üo-â contra a finalidade pre-
cipua da própria Justiça do Tra-
balho, qual seja a de ser uma
justiça rápida e barata.

Os feitos se eternizariam, a
chicana teria um vasto campo
de ação, por isso que os recursos
se repetiriam. Seria, em suma,
desvirtuar por completo uma
justiça nova, ainda em período
de formação, tornando-a, como
as :<uas Irmãs malg velhas, demo.
rada e cara".

S. Francisco, o Clube do Equlta-
ção ofereceu um "cock-tall" ao
interventor fluminense e ao pre»
feito Brandão Júnior, falando o
pr. Alfredo Regulo Valdetaro,
presidente da instituição. A se-
guir, teve lugar, na praia de Gra-
goatá, o inicio da abertura do
primeiro trecho da Avenida do
Contorno, tendo o sr. Amaral Pei-
xoto acionado a máquina deto-
nadora que fez explodir uma par-
to do barranco. Falou o Br. João
Carlos Machado, respondendo o
chefe do governo estadual.

No campo do Ipiranga, bairro
do Fonseca, teve lugar a visita
às obras do serviço de água e
esgotos, tendo o prefeito Bran-
dão Júnior colocado uma. das
manilhas, simbolizando o Inicio
dos trabalhos.

Nos escritórios da Companhia
de Melhoramentos, o interventor,
o prefeito e demais autoridades
visitaram a exposição do proje-
to e detalhes da remodelação da
cidade, inclusive a fachada e a
nave principal da nova matriz de
S. Domingos, em cimento arma-
do, com características ogivals,
e a perspectiva da parte da cl-
dade que será conquistada ao
mar.'

A gravura fixa um flagrante

quando eram examinadas as
obras do serviço de água o es-

goto, no Fonseca.

Ministério da
Educação

Serão pagos, hoje, os
extranumerarios men-

salistas
A Tesouraria do Ministério da

Educação e Saúde pagará, hoje, as
segulnites folhas de oxtranume-
rarios mensallstns:

Departsimento Nacional de Sau-
de (Serviço de Administração —
da Mcdn cen
Divisão de Oiiganização Sanitária

Serviço Nacional de Fiscalização
da Medicina — Divisão de Orga-
nização Hospitalar — Serviço Fe-
deral de Bioestatistica — Serviço
Nacional de Malária — Serviço
Nacional de Tuberculose — Co-
lonla Jullano Moreira — Colônia
Gustavo Rledel).

Departamento Nacional de Edu-
cação (Serviço de Administração

Secretaria da Divisão de Ensl-
no Secundário — Divisão de Edu-
cação Física — Divisão de Ensino
Superior). Departamento de Ad-
mlnls-lraçfto. (Divisão de Obras):
Serviço de Documentação; Blblio-
teca Nacional; Museu Nacional de
Química; Conselho Nacional de
Educação.

^nmmrmn-m i iim»

O comerciante moderno, para sua prospe-
rldade, precisa ter Informaçiies exatas e
oportunas, sem perda de tempo. OS BO-
I.ETINS DIAUIOS DO 'MUNI T O K
MERCANTIL" dur-lhe-ão, diariamente, to-
dos esses elementos lnformutlvos, sob forma

precisa e sucinta.

RUA 1.» DE MAUtO, 80 - 2.» ANDAR —

Telefone
RIO DE

: 43-0920.
JANEIRO 

fNoticias dos Estados
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J GENGIVOL |
Antisctico-adstringcnte e reconstituinte da mucosa bucal jg

E' empregado nas gengivas imflamadas-sangrentas jjj
outras imflamações da boca. 5

Propriedades anti-escorbuticas o preventivo da paradentose. g
Premiado com "MEDALHA DE OURO" pelo 3." Congresso |

Odontológico Latino Americano. 5
FÓRMULA DO CIRURG1AO-DENT1STA =

I JÚLIO BERNARDES COSTA 1
S A VENDA EM TODAS AS DROGARIAS K PERFUMA RIAS. g
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JÚLIO BERNARDES COSTA I
CIRURfilAO.DNNTISTA

'inliliifiin dotado ilo nimftillmmonloH modoi-no». TrnlmlhoH
"« pnwelnnn um uwn\ («orou tio junuol-H o roHiuvMnW

il« iiiiivaIm H iTkhhi plnirprln Imiml fl iIoh IWon iIb mw
ífl««. elinpHN 1'iimiilnlim pnlii l^nli1.! do IVormiwu'

('lllllllll II (Hlllllifl

EDIFÍCIO CARIOCA, 0/ Aiular - Sula «07
f»l«¦-.  m V M IU'""'"lllllllllilflliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll IIIIIHIMM mi» »•"

Amazonas ¦
PREVENTORIO PARA FILHOS

DE LÁZAROS

MANAUS, 10 (D. N.l — Com a pre-
tenca da sra. Eunlce Weaver, foi inau-
gmado o "Preventorio Gustavo Capa-
nema" destinado aos Illhos sadios do

IfíUotf situado hs margens do Rio Ne-
gro e a dois quilômetros da capital
Impionense. A capacidade inicial des-
«preventorio é dc 60 leitos o nas
suas obras o Instalações íoram d spen-
didos cerca do 600 contos dos qua s
400 do governo federal e o restanta
arrecadado em campanhas realizadas
naquele Estado pela sra. Eunlce Wea-
ver, presidente da Federação das So-
eledades de Assistência nos Lázaros
e Defesa contra a Lepra.

Pará
CONCURSO

BELÉM, 10 (A. N.) — ReallzoU-*e,
no edificio da Escola Normal, n pri-
meira prova do concurso promovido
pelo DASP nesta capital. Dos 486 can-
dldatos Inscritos compareceram apenas
250, sendo 118 do sexo masculino e Ijh
do sexo feminino.

ATAQUE DK ÍNDIOS
'-. 

Um tios matutinos locais noticia
mais um ataque de índios contra ças-
tanhals. na reglno do rio Tocantins.
Dostn vez foi no lunar denominado
Brngo no munlclnlo rte Mnrabd. Os
índios inutilizaram n atual saíra ria-
qurtu produto, mntnndo um trabalha-
dor e ferindo outros a flexadas.

Rio Grande do Norte
A INSCRIÇÃO AO CURSO DE

ENFERMEIRAS
NATAL, 10 (A. N.l — Foi coronda

do mnlor ílxllo possível a InsorlçRo no
curso rio EnfnrmMrns, quo sorri Insta-
indd nn Hospital Mllltnr do Nntnl. Em
oonrnqnimoln do grnndo número rto
cdiirtlrtnlns quo sn nprosonlmnm, n on-
pnrrnmonln ria Insnrlçilrt so vorlflmirA
imoriUInmeiilo, Insorovovnm-flo mnis
rio rom oonhornn o sonlinrllns, n quo o
umn qiin'illrtnrtn lirmlunlo pnrn n fim-
nloniiinontn tino nrlmslrnn ninim», 8*«
hniln rtlllmn, vosrosMirnin dn lncml rtn
inunrliiAo, oom i\»f piidfliKDl (nr ítin>
iiirtni, vnilnt pnndiiliiin», f>« Jnninln
lilviiluiiHHii nu nnnioi ilns fiiliwi tn*
(>ii'mi>iri|i', t\»f pnflenotm *» ntvtriM
rln»noii COiijflll" Hlllll >'"* 1U0 HH Hji-
i'ii|o/i_i|i inmr. (WM *»»> i|iiiil(|'ioi' ili»'
!li)'.rtn,
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interior do Estado, seguiu, ontem, para
a zona norte, o sr. Garclno Pontes,
secretaria da Viaçfio. Durante a ex-
cursao, inaugurará ele a estrada cons-
trulda recentemente pelos municípios
dc Varsea e Viçencia, e, hem assim, a
ponte sobre o rio Barracas, na referida
estrada, feitas em colaboração com o
Instituto, do Cafó.

Alagoas
SURTO ANIMADOR NO MOVIMEN-

TO COOPERATIVISTA
MACEIÓ', 10 (Agencia Nacional) —

A Imprensa local assinala um surto
animador no movimento cooperativista
iniciado pelo interventor Ismar Góis
Monteiro. Amanha, atendendo aos dc-
sojòs do chefe do governo estadual,
seguira para o município de Pão do
Açuoar uma comitiva constituída pelo
secretario do Fazenda, pelo chefe de
Serviço de Fomento Agricola, pelo dl-
retor do Departamento das Munlclpa-
lidades e por um representante da
Agencia de Economia Rural, afim de
fundar ali a Cooperativa dos Laticínios.
Dentro de poucos dias. serão Instala-
das as cooperativas ngricolns dos mu-
nlclpios rie União o Porto Calvo. EstA,
Igualmente, anunciada para breve a
fundnçfio da Coopcratlvu (los Usinei'-
ros.

JMlOVWEiVrÒ DE CARGOS NO
DEPARTAMENTO ESTADUAL

portaria autorizando a Delegacia de
Ordem Política e Social a cassar to-
das as licenças dc porte o registro de
armas do qualquer natureza concedidas
r. estrangeiros, súditos das nações com
as quais o Brasil cortou suas relações
diolomãtlcas, dando aos mesmos o pra-
zo' de cinco dias para as recolher a
Inspetorla de Armas. Exnlcs'vos c Mu-
nlções, se estixerem nesta capital, ou
à delegacia de Policia do município on-
rie residam, sob pena de incorrerem
nas disposições da Lei de Segurança
Nacional.

São Paulo
¦ L/lNÇAMENro DA PEDRA FUN-

DAMENTAL DO EDIFÍCIO DA
ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-

GADOS NO COMERCIO
SAO PAULO, 10 ÍAgcncla Nacional)

— Comemornndo, amanhã, o 35.» ani-
versario de sua fundação, a Associução
dos Empregados no Comercio de São

| Paulo promoverá diversas solcnidades,
dentre as quais se salienta a do lan-

¦ çamento da pedra fundamental do cdl-
ficio onde devera ser Instalada a sim
sede própria. Essa cerimonia, que será
presidida pelo embaixador Josó Carlos
de Maccrto Soares, terá como convida-
do dc honra o Interventor Fernando

j Cosia, a ela devendo, tambem, compa-
I recer, diversas outras autoridades.
, CANDIDATO A ACADEMIA PAU-

LISTA DE LETRAS

ffi nômica quo atualmente desfruta esta
unidade da Federação. Noticiam de
Passo Fundo que se cogita ali da fun-
dação do uma fábrica destinada a pro-
duzlr a pasta mecânica muito empre-
gada no fabrico do. papel do papelão
e celulose.

PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA
PELOTAS-RIO GRANDE

— No próximo dia 10 de maio, será
Iniciada a pavimentação da rodovia en-
tre Pelotas e Rio Grande.

DE ESTATtSTICA
Tomando cm consideração, uma feBtó PAULO in m N 1 O sr.

rr»T°«manH_,° nmm,^mm,lto'VEstadüaÍ >' EuTico sodré apresentou sua cândida-
sollcrtação do Dcimitameto.Estadua Academia Paulista de Letras,
do Serviço Público, a Junta Rwon"1 _ berln com „ transferencia,
de Estatística, em 

;«»"«*»«•» nf.\ para o* quadro de "honorário,", a pe-tem. aprovou varias sugostíes npie- m do professor Rclnaldo Porchat. ,sentadas polo Departamento Estadual "'""• uu »
do Estatística o relativas a Instruções
o programas destinados aos próximos
concursos para provimento du cargos 7
do Estatístico o Estatistlco-Auxlllar.

Baía

Paraná
EM LICENÇA O INTERVENTOR

DO ESTADO

gXPOSIÇAO, DE ANIMAIS 8
DERIVADOS

BAIA, 110 (A, N.l — Holnn ginndn
PhMiMniímii entro nu rrlmloios luilnivui,
ni>in próxima oKiinsiçAn do nnliiíftlB o
nrodtltõl rtorlvniln.H, n ronllunr-mi nn
Piiitiuo rio Onrtliin, noMn çnpilftli nn
próiilniii iiln 15 rio mni'i.'n, riu nropA*
nillvrvi vrtin ii-mln follim iioln liiilllliilti
llll l'ii|iiiiiri.i, ini IHIjll.OrmAO i'1'lil ii Hc>
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flllii jrt ninliini iii.li) 1'Hlni'jiiie.i mImii|ii>
IHIilni- uniu _)l_|__i_||'|'.Mü|1) «0 Riiillln
rnHnn.il,
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CURITIBA, 10 (Agonoln Nnolonall —
Pnrllu hojo por via forrou, fim uni" oo
ItconçH onnrodlrtii polo proslrionle rin
rtonilbllon, nom riostlnn As nmwii rio
l.lmlnln, o interventor Mnnuol Ribas,
rtiMxnndn Inlerlnnn.oiilfl nn Inlorvontn-
rin o rir, ilnAn oilvolni Cninno, (moro-
Invln rin Fnnonrin.
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Rio Grnmlft do Sul
PAUTA MRBAHIfiA flVHTWAflA
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DEMOLIÇÃO DE VELHOS
EDIFÍCIOS

 Tendo sido interditados pelo De-
partamento de Saúde, serão demolidos,
dentro em breve, vários edifícios antl-
gos, que formam o quarteirão fronteiro
a Prefeitura, cujas portas servem de
entrada a numerosos ramos do nego-
cios, como lojas do fazenda, artnari-
nhos, alfaiatarias, agencias lotéricas,

Em lugar dos antlqulsslmos prédios,
onde abundam ratos e outras lmun-
dlcles, erguer-se-A um majestoso pre-
dio.

CARVÃO PARA O URUGUAI
E A ARGENTINA

 O carvão rlograndense adquire,
neste momento, uma Importância vital,
não só para o nosso pais, como para
o» nossos vizinhos quo procuram ago-
ra adquirir grandes quantidades do
combustível brasileiro, afim de atender
us suas necessidades.

Informa-se nesta capital, que o con-
sorcln rlograndense de mineração ne-
Rociou com a Argentina o Uruguai riu-
zentns mil toneladas rte carvão para
serem entrenues parcelndamentc. A
produção dlarla nas minas de Sáo Ge-
rõnlmo o Butiá é de seis mil tonola-
das.

Minas Gerais
UM CAPITALISTA ACIONADO

PELA PREFEITURA DE
BELO HORIZONTE

BELO HORIZONTE, 10 (D. N.) -
A Prefeitura dostn cnpltnl ostrt nelo-
nnndo o oonhoolrto capitalista José rios
Lotes, nflm rin rocobor 130 oonlos rto
róis, referentes a Impostos devidos hA
cinco mios,

Goiaz
A ARHECAI1AÇAO DO ICSTADO

OniANIA, 10 lABOnoln Nnnlnnnl) —
o governo <ln unindo vom .ie_.iii.idn do
lii) iiiuiiii num i.nlIUmi uiiiniiii; iniiivii
rtim nuu- |n I ''iici" Km rniiM'i|ui'ii
nin lüimn oiunoAn, n biiiioiiiIíhiAii rio
K. i-nlii Lm ii 11I..1I11 |l|l|lHf||l|'IIVIl|i
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O prefeito Henrique Dodsworth as-
slnou, ontem, os seguintes atos:

EXONERANDO: a pedido, o eníer-
melro, clnsso 31, Arquibalde índio do
Brasil Ferraz;

Tendo cm vista o que consta do
processo 46810|41-ASE, a podido, o
trabalhador, padrão 13, Voltaire Moi-
sés dc Sousa.

O fiscal, classe 31, Cassio Supllcy
Vlolra,

DEMITINDO: Tendo em vista o
que consta dos processos 49015|4l-ASE,
17236|41-ASE, 14180J41-ASE e 41721,41-
ASE, o trabalhador Antonia da Silva
Carloso o o Jardineiro Zacarias Cor-
rela Nadais; nos termos do Item IV,
do art. 223, do decreto-lei 3770, de. 26
de outubro de 1041, os trabalhadores
Gentil Alves de Oliveira e Miguel
Marciano da Silva.

APOSENTANDO: o pedreiro Manuel
Guedes da Silva; o operário Emílio
Ribeiro Cabo; o vigia Antônio de Al-
meida; o vigia Francisco Fernandes

Guimarães; o trabalhador Antônio
Joaquim Gomes; o oficial administra-
tivo João Pereira Belmonte; a pro-
fessora de curso primário Grazlela
Pereira Monteiro; o trabalhador Ale-
xandrino Trindade; o oficial adminis-
trativo João Alves Bonifácio; os mo-
torlstas Sátiro do Sales Nunes e An-
tonlo José Seixas; o escrlturario Etel-
vino Augusto Mendes; o vigia Fran-
cisco Mariano da Sllva o a professora
de curso primário Elisa Magalhães
Barreto.

GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
O prefeito assinou ato mandando

incorporar aos vencimentos do ins-
trutor de Disciplina Juditc de Almel-
da Correia a partir de novembro de
1941, a gratificação adicional de 10
por cento, em cujo gozo se acha, na
importância de 208SO00 anuais. De
conformidade com o disposto no art.
único do decreto 4941, de 3 do Julho
de 1034, ficam incorporados aos ven-
clmentos do mestre de obras Justino
Manuel Pardelinha, a partir de 2 do
maio de Í940, a gratificação adiein-
nal do 10 por cento, cujo gozo sc
acha. na Importância de 324$000
anuais.

Despachos do secretario do prefeito— Bloco Carnavalesco Tomara que
Chova — Arqulve-so em vista da ln-
formação.

NO GABINETE
Estiveram, ontem, no gabinete do

prefeito os srs. Pio Borges, J. de
Sousa; Filgueiras, tenente Ivan Dias
Vieira, Julião Martins Castelo, Lou-
renço Mega o Édlson Passos.
rAuamcniu uís oiuu iriiuivutsa

NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
O dr. Pio Borges, secretario geralde Educação o Cultura, tendo em

vista o disposto na Circular ns. 3 e
6 do més corrente, determinou quefiquem sem efeito, a partir de 0 do
corrente, as autorizações de paga-mento de gratificações por serviços
extraordinários.

As novas propostas de gratificaçõesdessa natureza, salvo os que deçM-
rerem de casos excepcionais, a juizo do
secretario geral, deverão ser feitas de
acordo com a aludida circular.

Secretaria Geral de
Administração

SERVIÇO DE EXPEDIENTE
Despachos do Secretario Geral:
Cia. de Carris, Luz e Força do Rio

do Janeiro Ltda. — Indeferido. As
certulões sobre a vida funcional dos
servidores da Prefeitura só sáo forno-
cldas a pedido do próprio ou de au-
toridade Judiciaria.

José Siqueira de Lima — Faça-50 o
expediente de exclusão, a pedido, nos
termos da Resolução n. 4, de 1940.

Leonardo José — Fixados em rs.
4:0045000 anuais, os proventos do ina-
tividade, à vista do parecer do De-
partamento do Pessoal.

Eduardo José Ribeiro — Fixados em
rs. 3:5425000 anuais, os proventos de
lnatlvldade, à vista do parecer do Do-
partamentd do Pessoal.

José Jorge Pinto — Faça-se o expe-
dlente de exclusão, a pedido.

Rodlcéla Maria Lima Lourenço —
Faça-so o expediente necessário.

José Jacinto de Medeiros — Apre-
sento Justificação em juizo, devida-
mente assistido por um dos procurado-
res da Prefeitura.

Maria Teresa Polosl Ramos — Náo
procedem as alegações da requerente
que, tendo contraído matrimônio em
data anterior ao seu provimento, to-
mou posse do cargo com o nome de Ma-
ria Teresa Petsl. Assim sendo, manto-
nho a exigência contida no processo
42506|41-ASE.

Nair da Fonseca Franco — Enfermei-
ro, classe F — Indeferido, A designa-
ção do funcionário para ter exercício
em determinado núcleo, é função da
conveniência do serviço que sobre to-
das as outras deve sempro prevalecer.

Joaquim Fortunato' — Indeferido, por
falta de amparo legal.

Luiz Martins Antunes — Cumpra-se
a lei.

23454 - 5235 - 10772 - 19612 - 32170
8167 - 10706 - 7745 - 4322 - 27066
5260 - 10352 - 19763 - 29004 - 8070 e
13604.

DEPARTAMENTO DO
PESSOAL
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Despachos do diretor:
Luiza da Costa de Faria Pereira —

Nada há que deferir.
Exigências do chefe de Serviço:
Eufraslo Povoas do Siqueira — Re-

queira certidão de seu titulo de no-
meação de chefe do Serviço Florestal,
afim de habllitar-se a receber o De-
creTò de Reprovlmento. E' fixado o
prazo de 6 dias, findo o qual será
suspenso o pagamento, se não atendi-
da a exigência. Benedito França —
Apresente titulo de promoção ao car-
go de traballíodor especial de l.a cias-
se, fixado o prazo de 72 horas, findo
o qual será suspenso o pagamento, sc
não atendida a exigência. (Falar com
o sr. Torres. A av. Graça Aranha 62,
4.0 andar, sala 418). Joaquim Pereira
Duarte — Apresente scu decreto de
reprovlmento afim rio ser consignada
no mesmo sua gratificação adicional.

Cpmparéolmehto: Compareçam com
urgência, à av. Graça Aranha 62, C.n
andar, sala 620. os funcionários de
matrículas abaixo discriminadas, parn
prestar esclarecimentos: 1101 - 4471
13070 - 15276 - 17820 . 18505 - 21288
21759 - 22786 - 22057 - 23642 c 26166.

AVISO — Compareçam ao gabinete
do sr. assistente do Secretario Geral
rio Administração. A av. Graça Aranha
82, 0,° nnrinr, snln 601,, trazendo o ti-
tulo rio nomeação anterior no renjiis-
tnmcnto, decreto de provimento e com-
provnnte do adicional, os sorvontun-
lios cujn matricula nhnlxo relaciono:
10021 • 4000 - 7703 - 0941 - 0087 > 4731
II4IIS - 16021 - 37834 . ÍIOM - 8501
3.1588 . 20,198 - 34513 • 333.13 - 34.13.1

SERVIÇO DE CONTROLE LEGAI,
Comparcclmentos — Compareçam a

este Serviço, a av. Graça Aranha n.
62, 4.0 andar, sala 417, afim de satls-
fazerem as exigências legais, os srs.:
Antônio Toixolra do Almoida, Clodoal-
do Hermlnio do Cnrvalho. Daclo Mi-
randa Rosa, Djalma Nunes dos San-
tos. Fernando Esteves, João Gonçalves
Curvelo, João Modesto de Medeiros,
José Barbosa Lima, José Rosa, Luiz
Pereira da Sllva, Mario Coelho da Sll-
veira, Mario Orgal, Osmar Silveira de
Freitas, Rubem Cordeiro e Rubens da
Araújo.
SERVIÇO DE CONTROLE FINANCEIRO

Despacho do chefe de Serviço: An-
tonlo Itodrlgues Moreira — Aguarde o
pnirnmento do més de fevereiro.

Exigências — Domingos JoÉé do Ama-
rol — Comnaroça pnra esclarecimentos.
Agostinho Bento Soares o Judlto Br'to
de Paiva o Sousa — Compareçam com
urgência a este Serviço.
SERVIÇO DE CONTROLE FUNCIONAI

Comnareclmento — Compareçam a
esto Serviço, ã av. Graça Aranha 62,
4." andar, sala 423, os seguintes ser-
vidores. José Langonl, Iracema Dlvn j
ria Rocha, o acompanhado do C. F.
rio mês dn innelro o servidor de matri-
cuia n. 30.685.

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MÉDICA
Despachos do chife de Serviço:
Andrcza Gomes Barbosa e Edite de

Sousa Araújo — Submetam-se a Ins-
per.lo rio saúde.

Exigenc'as — Isaac Botelho de Al-
buquernuc. Benedito Motins de Olivei- /
ra, Azarlivs de Arnu.to Santos Júnior,
Osvaldo Gaspar, Atr.idcs Slmeão da
Silva, Edite rte OUvelra Goulart e
Manfredo Lobo Boracho — Compa-
recam a esto Serviço, dia 13 do cor-
rente fsexta-felrn) ás 11 horas, os can-
dldatos a admissão relacionados acima.

Secretaria Geral de
Educação

SERVIÇO DE EXPEDIENTE

Desnochos do secretario Geral: Dar-
cllla Pinto do Morais — Deferido, cm
face das Informações, Delia Ribeiro do
Vai Artur de Carvalho Azevedo, Henri
Wadlh Curl — Cortlflque-ss o que
constar.

Eclla Colônia de Alnbern — Restl-
tua-se, nos termos da Informação,

Julieta Couto Brito. Cândida Azevedo
Caninos, Mario Nogueira. Acaclo Pinta
Cardoso, Valtor Alves rte Brito, Mario
Tavares, José Jonqulm da Trindade Fl-
lho. Nair Taboriia Pinheiro, Zcll do
Soiisa Dantas. Maria L&ontina Nepo-
mticenn, Moacir Rocha. Joaquim da
Fonseca Almeida, Moisés Abraão, Deo-
Pnrto Rodrigues do Almeida. Valdcte
rtollcmbcrg de Almeida. Esteia Moura
Tanioca de Oliveira, Cheroblna Cava-
llere Sampo'o. Irlde Rossetti. Canuto
de Castro. Manuel Pereira Brito. Mario
rios Snntos Cfistclar, Maria Puresa de
Ollvnlra e Feliciano de Figueiredo —
RpjífcHüem-séí
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Atos do chefe de Serviço: Comunica
que fica sem efeito, a partir desta da-
to, a determinação constante do edital
n. 20-ESA, de 30 de Julho de 1940, cm
virtude da qunl os flincloparlos lota-
dos nesta secretaria geral, ao requere-
rem licença, ficavam obrigados a anre-
sentar o respectivo pedido a este Ser-
viço, para o necessário "visto", antes
rie o protocolarem na secretaria gera)
rio Administração.
CENTRO DE PESQUISAS EDU-

CACIONAIS

Transfercnola — Da professora de
curso primário, Isabel Marcollna de
Campos, do Serviço do Medidas e Pro-
gramas para o Serviço de Ortofrouin
c Psicologia.
DEPARTAMENTO DE EDUCA-
ÇAO TftCNICO PROFISSIONAL

Ato (lo diretori Designação: Do tra-
balhodor Manuel do Sousa, para t,cr
exercicio no I. E. T. P. "Ferreira
Viana". mJ .

Despachos do diretor — Eduardo
Freire, Hilda Maria Alves Ferreira e
Julia Vasconcelos Caldeira — Expeça-
ao a gula de transferencia.

Exigências a satisfazer — Antônio
do Sousa Carvalho, José Soares do
Campos, Justino dos Santos Crespo e
responsável polo menor Orlando Van-
clrl — Compareçam para esclareci-
mentos.
DEPARTAMENTO DE DIVISÃO
DE PRÉDIOS E APARELHA-

MENTOS ESCOLARES

Ato do diretor — Designando o tn.
genheiro Enéias' Trigueira da Silva,
para substituir o Chefe do Serviço,
Raul Pena Firme, durante o período
de suas ferias regulamentares.

Secretaria Geral de
Finanças

CAIXA REGULADORA
Seráo pagos, hoie, pedidos dè em-

prestimos das seguintes matrículas:
30380 - 14415 - 40300 - 20113 - 21291
17475 - 2895 - 2892 - 2663 - 28018
15371 - 4415 - 4058 - 17084 - 7109
17501 - 3487 - 20953 - 7138 . 6340
10848 - 20913 - 3916 - 7132 - 29395

32246 - 29387 - 25278
42191 - 17663 - 753030010 - 9148

26526 - 24097
18591 - 20714.

Atrasados: -
22307 - 22600

2562 - 25907
1098 - 25530
0302 -

26300 - 20356
18226 - 26367
24374 - 25101
23686 - 20382
32204 - 42141
2961.9 - 33008
15063 -

Para
certidão

1193 -

1744

15779 23705 - 16D51
16551 22375 - 22038
26384 20445 - 26184
9110 23600 - 28327
666B 32107 - 22306

25280 26448 - 24W9
29402 15885 - 23605
13268 4450 - 7397
22200 30074 - 56616
33558 20867 - 1714
27257 26550 - 4583

 24106 15984 - 1091
recebimento da formula da
dc assiduidade, devendo ner

n mesma, dentro dp oito dit»s — Mat !
10524 - J7755 - 24192 15893 - 14602
Í7P18 - 13058 - 25069 3077B - 8863
2755 - 28048 - 16010 11269 - 20572

!?112 - 5458 - 24891 1759 - 4731
23745 - 25888 - 12695 10254 - 38653
28396 - 1026 - 16031 18358 - 33800
33102 - 24083 - 28428 17896 - 30189
2510.1 - 20832 - 19228 10895 - 31905
18846 - 2082 - 16047 • 8B21 (Emer-
gencia).

FRAQUEZA!) EM OERAL

Vinho Creosotado
BIl.VEIRA

EVA Emp. de Viação
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QUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE

Associações culiu-
rais e científicas

riINSTITUTO , BRASIL-MÉXICO
Dentro dc alguns dias serti Inau-
gurado o curso do conferências co-
bre a Historia e a Literatura do
México, a cargo do prof. Mornls
Coutlnho, diretor-sccretarlo da sce-
;âo cultural. *

ACADEMIA CARIOCA I)E LE-
TRÁS — SerA lnicindn, em março
próximo, uma serio dc 10 con-
íerenclas referentes ao Distrito Fe-
deral.

.
CENTRO DOS PROFESSORES DO

ENSINO TÉCNICO SECUNDÁRIO —
Rounlr-se-é, amanha, fts 17 lio-
ras. o Conselho Diretor dessa assii-
claçfto do magistério secundário
municipal.

*
SOCIEDADE DOS INTERNOS DO

HOSPITAL GERAI, DA SANTA CA-
SA DA MISERICÓRDIA — Em nes-
sSo solene,- realizada com a pre-
sença du provedor do Snnta Casa,
do assistente do diretor do Serviço
Sanllarlo, de professores, médicos
e estudantes, foi empossado a nova
diretoria, eleltn para o «no «e
1942, a qual está assim constituída:
Presidente — Wilson- Paulo Men-
donço; secretario — Eduardo Ja-
cobson: tesoureiro — Antonio Pel-
xc: bibliotecário — Flori Murono.*

INSTITUTO ÇEASILEIRO-PA-
RAGUAIO — Sob a presidência do

general Juan Baútlsta Ayula, cm-
balxador do Paraguai junto ao
nosso governo, terft lugar, ama-
nhã, fis 18 horas, a fundaçft.o uo
Instituto Braslltlro-Paragualo. A
scssfio, que se revestirá de grande
solenidade, se realizara na sede da
Associação brasileira de lmpren-
sa, devendo comparecer ft meroia
destacadas figuras da colônia, pa-
raguala aqui domiciliada e da in-
tclcctualidadc carioca.

FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA
Exame vestibular

Fundada a Associação
dos Estudantes Mato-

grossenses
Foi fundada em Cuiabá, no dia 27

d. Janeiro último, a Associação dos
Estudantes Matogrossenscs, que f*.cou
Instalaria na Casa Barão dc Melgaçp,
onde já funcionam o Instituto His.ó-
rico e a Academia de Letras Mato-
•grossc-ise. , , ,

Esteve presente ft solenidade de fun-
«lação o sr. Arqulmedes do Melo Neto,
delegado da Casa do Estudante do

E' ii seguinte a primeira diretoria
•leita para gerir os destinos da nova
¦ntldodo estudantil: Vanlr Dflfino Ce-
lar, presidente; 

' Jorge Otdvlano ca
Bilva. Pereira, vice-presidente; João
Benedito de Almeida, secretario; Fran-
cisco Monteiro Filho, tesoureiro; Al-

berto Calil Mitnsur Bumlal, bibliote-
•arlo.

Escola da Cruz Ver-
melha Brasileira

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

Das 10 fts 18 horas, acham-se aber-
l»s, na secretaria da Escola da Cruz
Fermelha Brasileira, ft Praça Crua Ver-
Bielha, n. 10, 2.» andar, as Inscriçoe»

Sara 
a matricula no Curso Técnico

e Serviço Social,

RealIzar-se-Ho, hoje, as seguintes
provas orais do exame vestibular da
Faculdade Nacional rte. Filosofia da
Unlvcrsldodo do Brasil: , ,.

LITERATURA, fts 8 horas, para o
curso do Letras Anglo-Qermftnlcas: 1."
turma: Isa Parisot Gusmdo - Hen-
riete do Amaral Lott - Lavinla Pinto
Siycio - Llane Machado - Marta RI-
beiro de Azevedo - Maria Cecília Fer-
relro Mendes - Maria Teresa Munia
Braga - Marham Blank - NUce Roma
Queiic», - Norma Bockcr Gonzo • Nor-
ma Quadros Moretzohn. 2.a turma:
Olga Goldfeld - Rcnéc Kellcr - Rozla
Altschullcr - Saronlta Bcrczowsi-I -
Silvia Constant de Andrade Frankel •
Sara Lldla Hasson - Iolnnda de Fro-
ta Matos - landi de Almeida Kodrl-
gues - Zclla Quadros Moretzohn - Rute
Charloto Dreyer - Silvia de Buusa Ta-
vora.

LATIM, fts 8 horas, para o curso
de Letras Clássicas: Aristóteles Ro-
drlgues Vaz - Anita da 'Josta Ra.
mos - Diva Cavalcanti Peres - Sjtcglind
Barbosa Monteiro Autran ¦- Iolnnda de
Azevedo Abdo - Anita Waksman ¦
Tcrdy Ramos Poyarcs - Dalsy Pirei
Guimarães - Heloísa Trln- 'i Mesqul-
ta - Nelva Perpetua de .ollsa. 2.»
turma: Léla Flnmlnln Diulnrlo - Rosa
Salomão - Joseflua Lucla Rodrigues'-
Edmunilii Blnder - Diilvu Fussall.

GEOGRAFIAi An 8 horas, para o
curso do Geografia e Historia: Simon
Chveid - Alice Neves Gome3 Ferreira -
Osvaldo Rodrigues Fortes - Vanda To-
gucttl - Amélia Mansur - Arlosto de
Avelar Pinto - Dora Magalhães Van-
derlel - Llgia Marques Conforto.

PORTUGUÊS, fts 8 horas, para o
curso dc Matemática: l.a turma: Alba
de Lima Lopes - Angela Noronha
Gonçalves - Aníbal Rocha Diniz -
Aladia de Paiva Maurão - Aurélio do
Abreu Junior - Carolina de Melo Lo-
bo - Carmem de Sousa Brito - Clclla
Guerra Alvarlz - Clotilde Pereira -
Dulce do Prado - Expedito Ramos - Es-
ter de Ollveiro Redes - Elza Batista
de Azevedo. 2.a turma: Hilda Auler -
Hilda Andrade - Hugo Alvos Peque-
no - Hello Clcto Clito Cunha - llce de
Araujo Klnd - Josó Furtado da Sil-
va - Jaclr de Oliveira - Jura:! César-
Fcljó - Joel do Couto Vaie - Lola
Gutcrman - Lucinio Campos de Sou-
sa - Maria Luiza Dias da Cunha -
Maria da Pena Cavalcanti Pontes Ml-
randa.

MATEMÁTICA, ãs 9.30 horas, para
os cursos do Historia Natural e Ma-
temática — Curso de Matemática:
Maria Lucla Neves Gonçalves - Nlcóla
Melo Nogueira - Neuza Dias do
Cunha - Otair de Lima 'Bcrtrand -
Rute Cnop - Rosinha Vasconcelos -
Sara Anglolina de La Rena Klccullo -
Tanios Abtbe - Urbano Teixeira Gon-
dar - leda Maria Nola Mazzillo - Io-
landa Almeida da Silva - Tlcni Ro-
mão Salgado. Curso de Histoni Na-
tural: Mana de Lourdes Batlsla -
José Henrique Quercettl - Maria Clau-
dia de Freitas Esteves - Luiza Krau -
Dario Silva Hauer.

HISTORIA I)A CIVILIZAÇÃO, fts 0
horas, para o curso dc Ciências Sociais:
l.o turma: Valter Terra de Faria - He-
lolsa Marengo Magalhães - Myriam
Carvalho - Thamar Llndenberg Seio -
Suzana Schmelzinger - Fanny GoluD -
Clarinda Gonzaga Bezerra Cave.lee.n-
ti - Casimiro Antonio Ribeiro - Hello
Oliva d'Afonseca - Eunice Masslero
da Silva. 2.a turma: Carlos Duarte
Silva - Llndaurca Carmelina Pinto -
Teresa Leite Gomes - Alba de Sousa
Santos - Vanda Massiere - Messias fio
Amaral Santos - João Batista Martins
de Melo - Agenor Martins Raposo.

SOCIOLOGIA, As 8 horas, para o
curso de Geografia » Historia o o
Curso de Ciências Sociais: 1 . turma:
C|C Sociais: Oldcgar Franco Vieira -
Wilson de Oliveira - Benjamim Cat-

valho - Silvio Renncr - Alfredo No-
gueira - Murilo Portugal: CIGeog.
him.: Maria Teresinha Segadas Via-
na - Nilzo Luna Santos - Nllza Pc-
reira dos Sontos - Dora do Amarantn
Romatlz - Holio Santoro - Lóia Quln-
tlcro - Baska Borensztajan. 2.» turma:
Odoto Rosa Furtado - Elza Barbosa
Chaves, - Marli Simon - Antonio Tc-
xclra Guerra - clrenc Carneiro ilo
Freitas - Olímpia Andrade - Raquel
Ano Kakfman - Tasso Alves - Maria
José Monlz Ferrolra Sofia - Llsla Ma-
ria Cavalcanti - Anita Moreira - Her-
bert Meuck Garcia. As 14 horas: Hilda
Monteiro - Halfe Tanllo - César An-
tonio Elias - Llgla Ferreiro Corrlço -
Guiomar Aldora da Conceição Rodrl-
gues - Edgar Kulmon - José Mauro
Fluza Lima' - Noraldc de Sousa Mon-
teiro - Helena Calmou Du Pin de Al-
molda - Ina da Silveira Bruno - An-
tonio Carlos do Amaral Azevedo - lie-
lolna Marengo Magalhães. 2.o turma-
Beatriz Colla Correia de Melo - Lucl
Strauch - Zènl de Carvalho -Fer-
nendo Miguel Pinho de Almeida - Ma-
rilla Figueiredo - Gilda Prazeres Ci-
panema - Silvia Pereira Gesteira Fer-
nandes - Maria de Lourdes Ferreira
Caldas - José Barra Sobrinho - My-
riam do Mesquita Calmou - Ernestina
von Hnvcn - Fernando Scarvl Lima -
lírio Lourlnda Rodrigues Centcno - M.
Cecília Ribas Carneiro.

FRANCÊS, fts 11 lioras, para o cur-
so de Loiras Neo-LatlnaB: 1.* turma:
Llgla Cardoso Pestana - Mateus Aleixo ,
Lopes - Dalton Bocchot - Zoé Fonseca
Regua - Lia Dalva Moreira Ribeiro -
Nice Ribeiro do Vale - Maria de Lour-
des Madeira Barros - Edzla Altschul-
ler - Léla Fernanda do Nascimento '
Bittencourt - Gilberto Mala - Leia
Cavalcanti dc Andrade. 2.a turma: Iná
de Almeida Drumond - Maria Mada-
lona Lopes Domozlo - Floriano Gon-
çalves Lima - Ivone de Oliveira Sil-
va - Dulce de Barros Vasconcelos -
Marina dc Barros Vasconcelos - Maria
Eunice Fróls Pires - Bela Kara-
kuchansky - Regina Lucla Arruda Pi-
mentel - Maria dc Lourdes Alves -
Mleclo Tatl Pereira da Silva. As 15
horas: Luiz dc Abreu Paula Freitas -
Suelly de Azevedo - Maria Porcinla'Afonso Chaves - Lis Scvcrlano Ri-
beiro Pereira - Noemia Salomão Ha-
dan - Lconor Julia de Novals - Nadli
Braga - Carmem Adjuto Silveira -
Marta Burlamaqui - Maria Amélia ds
Jesus Pires.

INGLÊS, fts 14 horas, para o cur_o
de Letras Anglo-Germftnlcas: Advia
Gurber de Araujo - Alda Monteiro da
Silva - Adella Kaufman - Consuelo do
Moura Ferreira - Ethcl Bauzer - Estet
Schcnkcr - Edclvlra Gomes Fcrnan-
des - Ester Dias de Sousa Mendes •
Edite dc Azevedo Salgado - Euecnla
Solbel» - Elza Maria Braga - Han«
Karl Vaz Glese. 2.a turma: Hello d»
Silva Pereira - Irene Blois Luccl - Ida
Ribeiro - Ilzara Moema Pimentel -
IracI Gruengan Lellah Dutra Perilrn •
1,1a de Abreu Sodré - Lona Galler -
Lucilia de Leão Faria - Maria Dlonéla
Nascimento Serpa - Maria Teresa Cas-
telo Branco - Maria Helena da Rosa
Martins.

PSICOLOGIA, fts 14 horas, para o
curso de Pedagogia: DlnA Pacheco Ma-
cedo - Paulina Goffman - Vanda Mar-
quês Barbosa - Cella Torres da Cunha •
Elza Pinto de Oliveira - Maria da
Aparecida Correia Guerra - Dlrco de
Campos.

Educação # Caltura t'
"'1 19

DIARIO ESCOLAR
Movimento Universitário

COLÉGIO MILITAR

COLÉGIO PEDRO II — (EXTERNATO)
AVISOS IMPORTANTES

Aos professores contratados — A so-
cretária provlno' que compareçam com
urgência, Ao Edifício Piauí, 10.o an-
dar — Divisão do Pessoal, afim do as-
.Unirem contratos. Cada prole.s_or
deverá levar 17S400 cm estompilhas,
sendo uma dc S200 de Educaçáo, e
procurar o funcionário d. Edite, que
lá se encontra diariamente, das 11
horas em dianto.
Aos alunos da turma E da 8,» Serie
o aos dn 1.° ano complementar ED —-
O diretor do Colégio Pedro II (Exter-

Departamento de
Educação Nacionalista

serviço de educaçao
cívica

Programa de Educaçáo Cívica ft se.irradiado hoje, As 10 c às 16 horas,
por Intermédio da P. R. D.-5, Radio-Difusora da Prefeitura do Distrito
Fcdorol:

— Acontecimento do dia: Faleci-
monto de Osvaldo Cruz, em 1017,

II — Trecho clvlco-llterarlo:
valdo Cruz", de Phoclon Serpa.

III — O Brasil no canto de
poetas: "Crepúsculo sertanejo'
Castro Alves.

IV — Recreação: "A boluna" (lendaamazônica).
— Nota biográfica d» Osvaldo

Cruz, patrono do C
Distrito Educacional.

nato), resolveu anular as quartas
provas parciais do Historia Natural
realizadas pelos alunos da 3.a serie,
turma E, o rio 1.» serio E-D iCurso
Complementar!. Outrosslm mandou que
so chamassem os alunos riensim duas
turmas paro o dia 20 do correnlc, As
16 horas, alim de realizar novas pro-
vns parciais,

.«OS rC-.P-.IIKUVCIS flCIU!- Cl. NUHI-l io:.

ao exame de admissão — As Inseri-
çôcs serão encerradas imprcterivel*
mente no dia 14 do corrente, devendo
terminar a cobrança das. rc_pectlvii_
taxas As 13 horas do cila 10, desde
que a prova escrita para todos os
candidatos serA realizada no dia 2)
do corrente més.

Aos candidatos nns exames do art. 1(111
— Terminará Impreterivelmente no
dia 10 dn corrente, As 13 horos, c
prazo para a cobrança das taxos de
Inscrição. Os exames terão Inicio pe-
Ias provas orais, no próximo dia 21,
As '18 horas'. Oportunamente publi-
car-sc-á a ordem das chamadas.

Relação dos condldotos ao exame
le admissão ao Colégio Militar- que
'everão comparecer paru a Inspeção
lo saúde (om 2,a chamada) no mesmo
istabeleclmcnto.

DIA 12 — às 8 horas — 1.2 - Al-
berto Trigo Loureiro; 40 - Aluisio
Rodrigues Moreira; 165 - Antunio
l-oudoux Medeiros Carneiro; 172 -
Ari Florenzano Junior; 44 - Aurélio
Martins Alcântara; 237 - Ailton Sil-
va; 105 - Dumar Gabra; 107 - I_dl_un
Campos Martins; 213 - Geminiano
Afonso Amello da Silva Moura: 11*
- Genes dc Abreu e Lima: 216 - Ger-
son Gomes de Morais; 266 - Luiz
Otávio do Espirito Santo; 133 - Jua-
rez Tavora dc Abreu c Lima; 273 -
Mauilclu Pontual Ma.hado; 277 - Ml-
eclo Ramos Bernardes; 308 - Rogério
Schlminelpfeng; 324 - Tomaz Antônio
Carneiro da Cunha, e 327 - Vlocn.b
do Paula Lemos Bandeira.

Em l.a chamada — 330 - Mnrlo do
Araujo.

Deverão comparecer, tambem, todos
os candidatos á matricula que falta-
ram às chamadas anteriores.

AVISO — DeverAo comparecei ao
exame radiológico, na Pollclinlca Mi-
litar, sita ft rua. Moncorco Filho, fts
8 horas, do próximo dia 12, devida-
mente munidos de seus cartócs de
Identidade o do Importância do 2S00J,
para Indenização do filme, os cor,-
didatos dc ns. 230 a 288, os quo se
submeteram hoje, dia iu, ft Inspeção
de saúde e todos os que faltaram ãs
chamados anteriores, sob peno do se-
rom cancelados seus pcrilrios rie Ins-
crlçáo.. •

(a) — Luiz Muxlmo Pereira de
Araujo -Junior — Capitão, secretario.

1 Coiif egíencias
SR. JAIME SCOI.NIK r~T^fts 33 horos, na rua dr, _.„. """'•hi

sobrado, sobre o ioni_- -a 0S"M
a'.' o pelo sol". pinrt;'
o orador responderá fi.
lhe forem

Mu<te lw
propostas. ftffi|

"Os-

.eus
do

ESCOLA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO FÍSI*

CA E DESPORTOS

Departamento de
Difusão Cultural

SETOR RADIO ESCOLA

A P. R. D. 5 (1400 k|cs.), trans-
mlssorà. do Departamento de Difusão
Cultural, Irradiará hoje o seguinte
programa:

As 8 horas — Jornal falado do Dis-
trlto Federal; fts 10 e às 15 hora3;
Programa Civico do D. E. N.; às 11
lioras: Hora do Lar.

Senhores
Contadores

A Diretoria dà Escola fle Co-
mercio do Rio de Janeiro tem
o prazer de comunicar que o
CURSO SUPERIOR DE AD-
MINISTRAÇAO E FINAN-
ÇAS será ministrado pela FA-
CULDADE DE ADMINIS-
TRAÇÃO E FINANÇAS desta
Escola, à Praça da República
nos. 58-GO e 62, com o seguin-
te horário:

TURNO DA TARDE — às
15 horas.

TURNO DA NOITE — às
19 horas.

Não será aumentado Inúmero de vaga5
ARQUIVADO UM ItEiJUKltlMrv,'DE OANDUIATOS AO BxS>'ADMISSÃO A E8C0MVÍÍ „CIONAL Dt: QUÍMICA 

'
O presidente rta Repüblí.» „..a pi-ppnsta do ministro ila ph.sentido oo

estudai, tes
arquivar

e candidatos«ma M;j

COLÉGIO UNIVER
SITARIO

___-___.
O DIRETÓRIO ACADÊMICO DES-
SE ESTABELECIMENTO HOME-
NAGEARA', HOJE, O "DIARIO

DE NOTICIAS"
Será realizado, hoje, às 10 ho-

ros, no saláo nobre do Colégio
Universitário, a sessão Inaugural
dos trabalhos do corrente ano do
Diretório Acarit IhIco daquele cs-
tabelecimento da Universidade do
Brasil."

A diretoria dessa agremiação
dos alunos do referido educan-
dario resolveu homenagear o or-
gão da imprensa carioca que mais
correspondesse aos Ideais dos nos-
sos universitários. Efetuou-se, en-
tão, uma votação, pela qual foi
escolhido o DIARIO DE NOTI-
CIAS, que será homenageado du-
rante a aludida solenidade.

Deverão comparecer, hoje,' ás 3 ho
ros, no Departamento Médico da Escola Nacional de Educação Física e

C. D. do 148 Desportos, afim de prestarem .ixame
de saúde, os seguintes candidatos ins-
crltos: Merl Feres - Cecília Fontes
Lamegn - Ivone Martins - Cafm.ülta
Amancla de Freitas - Edlr Sousa -
Maria do Carmo Gomes de Castro -
Aspasla dè Oliveira Pires - Rosa de
Arruda - Maria Enedlna Paiva - Ena
Zoffoll - Idallna Cunha Braga - Icléia
Demarchl Gomes - Rute Melo Bltten-
court Rios - Maria José Lopes da
Rosa - Dora Gomes da Cruz - Lucla
Rangel Miranda Araujo - Alda Pereira
das Neves - Maria Geralda Amaral -
Helia de Alvarenga Costa - Atlr C.
Pereira Torres - Matilde C. Horta Bar-
bosa - Maria Celina A. Cileno - Elza
Longnnl - Elias Nosslf - Hello Lopes
Morais - Antonio Pais de Lira - Age-
nor de Morais - Hf"n,n<in Heranlklps
Rocha - Aeenor de Santana - Adelino
Tuvo de Mesoulta Alves - Mario Dia-
mnntlno de Carvalho - Hiparéo Fel-
reira -j Rudolf Kellcr - Francisco de
Mornls - Pltágoras Moreira da Silva -
Manuel de Azevedo Mola.

Estão chamados, tambem, os .andl-
datos do sexo masculino, Inscritos r.a
tarde de ontem.

I CURSO GENERAL GOMES CARNEIRO I
R. Hadock Lobo, 460-462 Tel. 28-5522

NAVAL - MILITAR - AERONÁUTICA
Inicio das turmas para 1943 em 2 de março

ORIE-.TA.AO DO COMTE. AFONSO PARGA-NINA
ENGENHEIRO NAVAL

me; do admissão è Escola mVcB
Química, da Universidade do a1
que desejavam não fosse rum,., .numero de vagas, no primeiro 2Vqu.ip estabelecimento, ? te !'*_,
fixadas duas turmas de lõ ___"_

O sr. Gustavo Cnpançroa eni!f*1ra a petição para a Hello.-ln díSl
ye.sidtido, r|„„i por .„. Vf. ua
formáçõea no diretor da Eicni-,
clonal de Química.

A dlrcçno da Escola Naclónii
Química sugeriu a Instituição du iturmas de 20 olunos, nma !,, .houvesse aumento dp pessoa."e «arlal Baseando-se om tal \ním*Í
o titular da pasta tin Educari,,._
seguinte proposta, rpie [0j 

'¦'

pelo rhefo do Governo: .ffiii.

"O Conselho Técnico Admlnlo,,.,.
da Escola Nacional tle Quftnl» __slnalando embora as dèflclénc]____i
aparclhnmonto desse instituto i.i
ravel ao aumento rto numero j.,Itrlculas na primeira serie lh_t____i
do-se duas turmas rio 20 álunoi-SI

que i -M

OS CURSOS COMPLEMENTARES E O DE
CONTADOR DO COLÉGIO BATISTA
dia, das 7 âs 11 horas c à ijoite, das 10,15 ás 23 horas
é ter uma profissão do futuro. Um Curso Complementar bem feito é melo
sucesso na Universidade. Procure conhecer as Instalações do Colégio Batista.

KUA JOSÍ- HIGINO, 410 — TIJUCA — TELEFONE : 48-3800
Intcrnato Ideal junto âs montanhas da Tijuca.

SIO VERA-CRUZ

Escola Nacional de
Agronomia

mm
Im ''lã ''

uma. Pontlern. entretanto
dida acarretaria a necessidade t..6
mento do pessoa) existente•(sjÁí|
tes, auxiliares de en-irto e s.mSI
e nem assim mainres despesas d<ni
terial. Nâo dispondo o atual -tal
mento rie recursos para ta?.r |,(.',,|
eventualidade, a sticestao nâo wj
ser aceita, cabendo-me propor i,l
qulvamenlo rio processo, ora sm-íf
do á consideração de v. ex,1'

Faculdade de Direito i
Rio de Janeiro

UM AVISO DO M. DA AGRI-
CULTURA

funcionam I o Ministério da Agricultura Informa
duranto o ' que o curso normal de agrônomos, na

Ser contador exímio p.cola Nacional de Agronomia, terá
inicio no próximo dia 2 de março,
começando o curso complementar a 16
do mesmo mès. A direção da '.••-.."•;
fixou em 50 o limite dc matrículas
no primeiro ano do curso normal e I
em igual número o do complementar.

CURSOS : COMPLEMENTAR, SECUNDÁRIO, PRIMÁRIO e
JARDIM DA INFÂNCIA — INTERNATO E EXTERNATO

Matriyuius nliwrtas — Ciirs» de Ferias paru Exumr ile Admissão
( em Fevereiro — Aceltam-st guias de Transferencia.

Rua São Francisco Xavier, 417 a 423
Telefones: 40-4422 e 48-5386

RIO DE JANEIRO

"CONCURSO Dl. HABILITAM.!
1013"

c

Os programas para hoje :
TEATROS

SERRADOR - 42-8442. Cia. Ira-
eema Alencar-Manuel Pcra. - As
«0 e 22 hs. - "Berenice".

CINEMAS
CINELANDIA

¦ COLONIAL - 42-8512. Fechado
para preparativos de Carnaval.
-GLORIA - 22-0140. "Documen-

tarios", "Variedades", "Dese-

nhos" e "Atualidades".
. IMPÉRIO - 22-9348. "Menores

de Idade" e "A Volta da Aranha
Negra" (Serie).

METRO - 22-6490. "A Vitoria
to Dr. Klldare".
. ODEON - 22-1508. "O Mundo
•m Chamas" U. até 10 anos).
. PALÁCIO - 22-0838. iFechado
para remodelação total).
? PATHÉ - 22-8795. "O Vendedor
Ae Milagres".

PLAZA - 22-1097. "Melodia Pa-
ra Três".
. REX - 22-6327. "A Mulher Faz
D Homem".

CENTRO

-CENTENÁRIO - 43-8543. "Quem

Casa Com a Noiva" e "Bambas

lio Arizona" tf. até 10 anos).
. CINEAC-TRIANON - "Documen-

tarios", "Variedades", "Dese-

nhos" e "Atualidades".
-D. PEDRO - 43-6154. "Um Tiro
Nas Trevas" ll. até 10 anosl o
"Cem Homens e Uma Menina".

ELDORADO - 42-3145. "Sedutora

Intrigante" tf. alé 10 anos) e
"A Kcbellâo dns Plmentlnhas".

FLORIANO - 43-9074. . "Jéias

Fatais" ll. até 14 anos) o "Ilit-

mos do Nova york" tf. até 101.
GUARANI - 22-0435. "Scotland

Yard" e "Ainda Estou Vivo".
. IDEAL - 42-1218. "Alô Amérl-
ea" o "Escrava dos Deuses".

ÍRIS - 43-0703. "Perseguidor

Implacável" tf. até 10 anos) e
"Serenata do Amor".

LAPA - 22-2543. "Caminho As-
pero" e "Marincla".
-METRÓPOLE - 22-82B0. "Con-

trabando Humano" e "Bambas do
Arizona" (I. até 10 anos).

-MEM DE SA - 42-2232. "Roman-

ee de Circo" e "Fronteira Po-
rlgosa" (I. até 10 anos).
-MODERNO - 22-7979. "O Filho
do Mandão" e "Palácio das Gar-
galhadus".
-ÓPERA - 22-5403. "O Tlgro do

e "O Rústico • a

"A Volta do
10 anos) o

GRA.TAÜ - .18-1311
Fantasma" tf. até
"Cupido Perigoso".
-IIADOCK. LODO - 48-0610. -
"Saudados da Espanha" o "Bllly
e n Justiça" tf. até 10 anos).

IPANEMA - 47-3800. "Uma Men-
sstGcm de Reutcr".

JOVIAL - 29-0052. "Ré Inocen-
te" (I. nté 14 anos) o "O Médico
Prisioneiro" tf. até 10 anos).

MASCOTE - 29-0411. "Premio do
Cupido" e "Terror de Vingança"
(I. até 14 anos,.

MARACANÃ - 48-1910. "Quem
Casa Com a Noiva".

MADUREIRA - 29-8733. "A Tra-
g-edia do Circo" e "Um Detetive
Apaixonado" (I. até 10 anosi.

METRO-COPACABANA - 47-2730
"Casa Maluca".

METRO - TIJUCA - 48-9970. -
"Meu Querido Maluco".

NATAL - 48-1480. "Alugam-so
Senhoritas" (I. até 1 Oanos) e"As Mulheres Sabem Demais".
-MODELO - 29-1578. "Lobo En-
tro Lobos" e "Defensor do Po-
vo" (I. até 10 anos).

NACIONAL - 20-6072. "Toda Mu-
lher Tem Segredos".
-ORIENTE - 30-1131. "Código do
Honra" e "Onde Achasto Esta
Pequena".

OLINDA - 48-1032. "Conhece-
ram-se na Argentina" e "O Rúç-
tico e a Tentadora" (Palco).
-PALÁCIO VITORIA - 48-1971."Zamboanga, a Ilha dos Amores"
e "A Historia de Louis Pasteur".

PARAÍSO - 30-1000. "Amor
Minha Vida" e "Selvagem do Polo

(Serie).
30-1121. "Casamento

e "Bandoleiro Ino-

Aventuras de Rita Sapeca Por Paul Robinson

29-0532. "Romance
"Jóias Fatais" (I.

Eslambul"
Tentadora"
- OLÍMPIA
Boulba" o

42-4983. "Tarass
"Garota do Circo".

-PARISIENSE - 22-0123. "Flores-
ta Encantada" e "A Volta do Ho-
mem Leáo".

POPULAR - 43-1854. "Agento

Mascarado" (I, at 10 unos), "Va-

lentes de Ocasião" e "Dupla
Conspiração".

PRIMOR - 43-6681. "Eterna-
mento Tua" a "Caçando .Um Ho-
mem".
-RIO BRANCO - 43-1639. "Fa-
mllla Jonea em Hollywood" «
"Poço Diabólico" (I. até 14 anos).
-SAO JOSÉ - 42-0593. "A Noiva
de Meu Marido".

BAIRROS
ALFA - 29-8215. "Garota ds

Sorte", "Flori.-.bela Quer o Dl-
vorclo" e "Bagagem .Sinistra" II,
•té 10 anos),

AMERICANO * 47-3803. "Buli-
dog Drummond na Escócia" (I.
•t£ 14 anosl e "Fortaleza «o SI-
lenclo" (I. até 18 anos),

AMÉRICA - 48-4510. "Garota Cs
Encomenda".

AVENIDA - 48-1667. "Sota o Luar
de Mlomi".
-APOLO - 48-4693. "A Millona-
ria e o Oarçon" • "Cidade SI-
nlstra" (I. até 10 anos).
- BANDEIRA . 20-7675. "A Trooe-
dia do Circo" II, nté 10 anos) •"Piloto do Arrojo".

BEIJA-FLOR . 20-8174. "O Mu*

Ío da Morto" (I, nté 18 nnos) e
Cidnria Sinistra" II. nté 101,-CARIOCA - 48*8170, "Fiiiiliulu

«o i-.siiiui" tf, até 14 nni.nl,-('ATUM... . .'J-MIII. "Há, Te
tnun Dar Amor" « "A Loiibii
Vingam At VuUa" (I, nté Hi,
¦ COUIBI) • .o-iriia "í)in,s(i.iim
Ru.-." * "ii i)uini..i Miiliiliiintin*
tn" II, o!¦* li uu..'.I.

I.DIKON • .ii vi iu. "Ti .iu ittt
I.iK.l" « "tf  .Lt N..VH Vm. "

ll- .!• 10 1'iniM.
. I'MiilliWTA * pif.fl._7, "Um Tini
Um- Tr. vii»", '||í»iii»,m .||iiiiihii
lm" « "A.flÚjl.Q V»ril»"i
. l-fii... io IIH NA • *. 01117, "li
'"H". '-..'i flu" * "Im* A* M .

Maravilhoso"
PENHA -

de Ocasláo"
cente". j

PIEDADE -
de Circo" e
nté 14 anos).

PIRA.1A - 47-2668. "O Lobo
Arrisca" (I. até 10 anos).

MEIER - 20-1222. "As Ferias
do Santo" (I. até 10 anos) e "A
Imperatriz Louca".
-POLITEAMA - 25-1143. "A Som-
bra da Morte" e "Marinheiro
Alerta".

PARA TODOS - 29-5191. "A Cl-
lada Fatídica" e "Música Ma-
estro".
-QUINTINO . 29-8230. "A Mlllo-narla e o Garçon" e "O Puma
d„____.n" (I* 8té *¦> !l»os>--RAMOS - 30-1094. "Um Fugitivoda Justiça" e "Quinto Manda-mento

"Fugindo 
no

14 nnos).
- 30-1823. "Ter-

e "Dois Bicudos Náo

-RtAL - 29-3407. "O Vlláo Aln-da a Perseguia" o "Vingança 
na

»;!.tlr" (I* M 10 "''os),
^í? .- I,7-1203* "Direito

n.i__i.__ Cnf!ÜB" Merecido .-ROSÁRIO - 30-1889. "Dias Sem
__._? 

"C„a,,mlnl'° Áspero".
S" .Ta7;J?45i 

"f»b;»vo_ do
S. LUIZ - 25-7459.

Destino" (I. nléSANTA CECÍLIA
ra Sem Lei
So Beijam". ,-S. CRISTÓVÃO - 28-4925 «r.Mago da Morte" (I ,u ,.',.„,°6 "VAo 4 __., _ .. 1B anos
10 nnos). U N0lte (I* até
L,Txo"C» «_¦ 4MÍÍ.8- "Tr("n do

-.*. ARIETÉ - 27-6531. "Minha VI.

- VAZ LOBO
Soldado" atnrios".-VILA ISABELte» Andaluzas' 'e "As Clncn mmontlnhn» no Oosto"" ° Pl'

BSNTO RIBEIRO
-BENTO IUBEIRO . M, D81. _"Murros n Hnlfejns" n "Oa Tnm*limos de fu Mnnnhrt".Niiôpor, ia•NIMPOLIH . "IIorrtlB Buqu.ol*rio*' 'e "ficnllnnrt Vnid".

N I T lt R 6 I
- rom * "A Olrtadi Que niiii-b
-imp(iiMi, . "iiim JoTMouro"

j Quando o avião des- ' 
~ ^--SSí^. |' .om ia o pro unci ade Ij- A^ '$Í '^_______^S_S^Í_______jHi_i__M-! N'1° tüga! Navio de guer- ¦)

Chico Viramundo •— Na Patrulha Guarda-Costas Faça do diário de noticias 0 teu .o™.; Por Lyman Youn*

i o sr pntRn «íTx E_.e ,es,ta_a sob m.ous cuidados. , Como ele náo tem família, \f *¦ Hm, Chico. Este caso \—( \ Y^ "*S iI u ".-.uniu cu \ Soirla do coração. Recomen- , ¦. , / Dn., _.„ j-„,._ HH n nrnf Tl.lnl.pr. \ , Thlnker' morreu ¦tombem _e ^_ I' médico particular \ dei-lhe evitar as emoções, •"••'anjarei tudo, se mo / Pois, nâo, doutor. é parecido com o do Mf -_emb-_-me Erao . . T >>
desnare? 1 nr. Wnrden. 

entregarem 
o í Vou já provi- professor Thin- \[ queusavam.de- repente aqui e o dr. Q. veio ¥ í

Pequenas Tragédias Conjugrais Por Jimmy MurPhy,

¦ Sente-se, sr. \j Oh, nflo se (,„,,.-„__., / E' boa a ocasião. \ i IParece oue ouvi _ns. II 
~~Y~~ 

_í. _-,._*"*-;"lChlba.Vou )( meomode, dona 7 í_ a'sua em" / s-íh. ÍÍ''___i \ 
' ^Kuem desconfia de tantas retiradas de !_ 

Q P Obrigado N / 
Nés é que

preparar /\ 7 vlsltar-nos Fiquei sosl- ] 
aua8 ue sos lá fora, mas deve Pela \ agradecemos. Multo «

alguma [ ) Teresa. v-s'v'"no*** \ -,-v,^ - / dinheiro. Marcaram os 2 contos que , , : bela / „u , . , acoisa. \ l JJ tr„Y„°pu,I.. V . nho...- J 
v u_ 4u_ ser efeito dos meus tarde. { obrigado peln *

) ^-^te/f «m 
V 

_^*^ (_ 
enC°ntreI no cofre* *Vou P°-los n° vaso _ 

¦ 
J\ visita. ' 

\
55:_ía_lf__E?ií- VTÍ-*-^ l charuto. j '7**" ¦/ ¦ ^^^2r ç&à que estfi. sobre o .^jV * • >~~~^2%?!i^ V ~J

Foram habilitados no "Conctimll
habilitação" realizado no corra._j
letivo os seguinte- candidatos:

Morlo Machado Vieira Fllno, jql
Calli Canut, Bcn]aniini Malcr. !s
Francisco Pinh. 1 Filho, Osvilí,.
lan, Mario Benjamim Costalit, ú
lo César Cursino rie Moura, Http»
Couto de Oliveira. Volnel oitia!
Antonio Santos Caldeira Filho, Oa]
Loureiro Machado, Leond Worãt'
Aurélio Feijó, Agenor Quciroí Cri
Caetano Hércules Coscnza, tel 1,
lerston Nogueira da Gama, Vilíaj
Curí, Francisco José de Ci.ü
Renato Arruda Pimenta, Aloisio fa
Richard, Eiclllo Lelle de Barn-,fc
dio Magalhães, Haul Vieira dt ,„-,-,
Jo, Fianclscu Jullii Fernant^s Sb
gues, Nais Alcântara de Ba, A'?:i
Canelas, Vicente Sapienza, ')n

Correia do Vale, José Correia P_
Álvaro Tavares da Costa, top
Sousa Freitas. Williams Sousa li
da, José Vitoriano Maciel Xmi, S
cio de Oliveira, Llcio Álbilqilir)
Soares, Joaquim Ferreira Ron Ki
Paulo Olegario de Abreu, Catlll
to Neto, Godofredo Prata P.occp
da Cunha, Carlos Ernesto ds Csíi
Mario Berfort Galvão, Orlando __
Carneiro, Ludgcrn Mateus Dpíín
Alfredo Napoleão Tejo, Html Ga-
de, Estenlo Sales Monteiro, ViMí-t
Leite de Oliveira, V.]_._ Lopes *
Santos, Edgar Silva Mi'.-, W.s
Antunes de Oliveira, Artur Felipe Br
bosa, Ari Mediei Ribeiro, .iite. i>
Jas, Ari Teixeira, Miguel Castre»
xelra, Armando Ribeiro Falcio, li
Barbosa Bokel, Willlam Droühlt,'/.
Carlos Leal, José Paula Toste, l!
nando Meireles, Vítor Orlando tt I
drade, Antonio do Passo, Francisco &
mes da Silva, Amando Olivtlti li
sil Filho, Jorge Aguirre Silva !ii_
Valter Holanda de SS, Silvio 

'

lho, Qeialdo Calmon Cosi», Hú
Carrilho Fcnseca e Silva', Betiria]
Gomes da Silva e Domenlco Ms

...,., -

Registro de diplomai
Pelo diretor geral do Depa-tu'*"

Naolonal de Educaçáo foi Mjjg
o r
ros 
Hoffmann, Daniel da Silva Wk
Valter de Sá Andrade, Anton.).*;
d'A'rnujo Pessoa, Daniel MartinK'
Rocha, Jair rie Medeiros »',;
Afonso da Rocha Santos e An»?
lemberg; dos médicos Ângelo M
Carlos, Rômulo Ribeiro Pieron ;
Dáura, Henrique Miguel Aulur P
tinho Bruno, José Esteves, W
Jafet, Antonio Pinto Vieira, "«
zar, Paulo Dias da Silveira. *'
Aidar Aun, Mario Ferreira BI». .
Antonio Abreu Sampaio P_Wg
Eriwards, Oscar rie Barros Jiljffl
rollna Maciel, Constantino'»,,
nato Trlvella, Lamartine Pinto"
lar, João Carlos Guimara i-«
Dlrceu Mazzei, Álvaro da -BIiw" 1
celos, Paulo Frederico dc W,

Araujo, Manuel rio SousaJ»*!1
tonio Carlos Barreto, José «

Decoussan, Maurício w» , ,
Savéla Smanio, Artur Costa*
¦Esteia, José Namura, H«bW
Pedro Moacir de Aguiar. •*!'!_

Melo, José Alfredo Gu.lli iue«

Helvécio Torres Cunha. Jo'" ,
Silva, Joáo Jullano, o ino
Vicente de Angeli, Argen 0g (|i
Herbster, Humberto ,nA1™'0l,
Conrndo e José Jucoino Cí.;
ilVurglões-dentisl as Francisco
Iolnnda Pereira de Sousa, a 

[fi
colau Jorge, Douglas »«£*
a.. TTnro-ri.aves. Edmundo OWW-ides Hnrgreavcs, Kc m
Ladislau Zln, Milton
Mario de Mngnlhaes ¦ Antônio

chaves, m
mes Bessa, Cnrlns P«»„Jonni"'», -pViiencouil.

José Lo»!1.

¦ 21)-. 1_B. "Alma daIlha dos Resiisal-
_0-13_f). "Noi-
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Tolcfonlitn, quero fnlnr com
Popeye, », — - -

 J O nome é
"olho deNilo, nfto, E' \? .*_ bode"? /com o Po* Yu_ -_~_r-

¦* '; / í ('n"nonu,, J

XJFtSfrim r_r_A.i •i.._t'nfr**'

fnlnr, J/^N ' \yOPJ
Plmpfio, OvO J'^\)r^Vnn» r^fop)}~\
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Por E. C. Segar,
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Comondn ostrn forn do
tempo ? que é

Isso ?ÉÜ.
_ssr

*f-ís
tf/i/l

_., w 4l*v

S*_W_*-Rn,ai*»i

JÍ

l
(¦.&*¦ V

i./ _^^PV**_t____n_
Jí Que dln J§|^ (^"^M
\JWlVt Jf nimrta* %

Nftll R.I. li, llll

nu nr tn-folrn
Portu m

(liilnlnf j
^B,*TT_P-^--ip-T_rj- ¦¦'¦¦'•¦''"^

I

«' l/f
fí

"~-<r

.. I ^1_. yy-
lijtiMJLMMlli i__

/;¦ íl II.. f.

"~'v "VVocê 1
\ telefonista nüo \-v,
[ nn° nlndn J
) ^ ( numero, /
\ -Almrto, J 
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da Costa Ribeiro, «»» j ,j
Isnac Melamed, Z^Lffin» '
Rache Vitelo: dos cnlenat
de Oliveira, Hilda da sm $
Zoraido de Sousa e lonj ^
Paixão: dos bacharéis Jo«»"M^
Homem, Oscar Tirado tos o«
lo de Cnrvnlho, *¦_ s 

,",„ , f*
dustrlnls Antônio Motuann
llano da Silva Vieira.

iVRARIÀ ÍLVESJ-;.;
dômlcoa. Rua do Ouvidor

Exposições!
N. Lono - ""'"'ird, lí

rnçilo britw, «<" M,M'
Hnakentle.
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Os 100 casos dolorosos da cidade
o. leitores quo nSo qul.erom levar pessoalmente oi «eus doyallvos ao» «n-

_ reco» Indicados poderão Irazè-los ao DIARIO DE NOTICIAS, onde serio rece-

ítrfn. neio Caixa desto Jornal, sr. JoSo F. Botelho, dss O its'18 horas.

A entrega, pelo DIARIO DE NOTICIAS, das Importâncias recebidas, será.
. .... 10(Ias as semanas, às segundas-feiras, entre 16 e 18 horas, quando po-

vir k nossa redação os leitores que desejarem assisti-lo.
derao

CASO 58
Drama horrível

MtariotittMQflfelai^\—^_— y$js W&yySS» *-W ¦ __

HORTO MISTERIOSAMENTE EM UM
LEITO IMPROVISADO

A vítima apresenta o crânio fraturado
SEGUNDA SUCÇÃO Quarta-feira, 11 du fevereiro de 1912

Ul

Nada mais enternecedor, nada mais comovente, que a Jesdll» 
de

„m moco. Desdobra-se «empre aos nossos olhos, nesse» casos, um ee-
Trio Impressionante, em que a própria vida parece por-so em lula
"„,„ 

os dcslRnlos Impiedosos e «ó assim, por vc7.es, se *A..?3»UM"'.'-Í'i
Aluda hoje apresenla-se-nos uma historia dessa*, de profunda

amorno, cm que -um estudante aparece como vil Ima dc tremenda lata-
ffie, em plena mocidade. Escreve ele ao DIARIO DB NOTICIAS.
vla seriamente enfermo. NSo se reslirna, vencido. Acredita quo a
clVncla ilnr-llic-á o remédio almejado. Dcbalc-v.. Luta com o «estlno.
Oiier snlellar-sc ã experiência da mais recente novidade para o trata-
menln ria sua moléstia — a vacina dc Tueyo.

flsse moço ó dc conceituada família do Eslado do Rio. Seus pais,
nn.em são nobres e, para estudar, nos cursos noturnos, «cm pesar na
.ronnmlà doméstica dos seus, atirou-se a uma verdadeira aventura no
mundo prático, sob a fantasia, no entanto, dc forte lmasInaçSo ro-
mSntirn como nns novelas de Gorkl. E é ele próprio que Isso nos
rnnl..À„?7<im"a"ins, ,,„ixel Cabo Frio, mlnl.a tc.ra natal, cheio de
..mie o ...rtn do triunfo. Deixei minha terra, meus pais c minha
inlvB Vim para o Itio. Como tudo foi diferente do que lmairlnel 1
Som família, sem recursos, som amlsoB, tratei, todavia, vencer. Fouco
iln.nl. eu vla esgotados os últimos níqueis do tudo que trouxe daa
economias que fiz cm Cabo Frio por muitos meses e até o pouco que,
rom snrpresn, encontrei em minha mala e que ali havia sido posto,
., escondidas, por minha mSc. NSo nuls voltar. Era uma fraqueza...

F cntln fui tudo na vida. Servi seis meses, como copciro, na ilha
,In Vinnn. na secção dos carvoclros. Ali, nunca mais tive a certeza ne
mie era branco, senão à noite e pela manhã, depois do banho... Tra-
h-rthava das 5 da manhã ãs D da noite. Ia, depois, estudar. Quantas
horas dormia ? Quando deixei a ilha do Viana, fui trabalhar na
Gávea, no Country Clube. Atendi a um anuncio. A principio, nao me
ímlscram aceitar. Não era serviço para mim... Insisti. Deram-me o
Jmnrcro — arranc.-r tocos a picareta ou. então, carregar pedra em
rarrlnho de mão. Por nue não dizer que foi divertida essa minha
novn profissão ? E aí estive quase um ano. Residia num barracão com
i-, homens, rudes, mas sinceros c bons. Em seguida, fui ner.ente do
umn farmácia no lar.n do Rio Comprido. Serviço mn»nlfico para quem
«Inva habituado a arrancar toros a picareta e carregar pedra o -dlo

inlilrn Mns, que me esperava 1 Em certo dia, mandaram-me limpar
uni letreirn luminoso. A e?cada escorregou. Caí A- altura do quatro
l 

"(ros. 
Quando dcl por mim. estnva num leito da Santa Casa envolto

em case. cheio de espar. drnpos c com o braço fraturauo. Passaram
.ínis mr"s. Sal, cnnvalcscrnte, para trabalhar noutras, farmácias, na

rte Santana .3. c América n.o ÍÜS, Fui manlpiiladnr.
— 2IMSIIIHI mensais. As coisas Iam

nome numa chamada do Ministério da Guerra. Apre-
n c. R., dc Niterói. Eslava considerado Insubmisso.

NSo havia 
'atendido 

às chamadas anteriores porque delas não tavla
Resultado: Forlnleza dc Santa Cruz, l.o G. A. C„

ale que. por sentença do S. T. M
então, chegava .. Agora, era a saude que eu

Não está fora de perigo o ex-"Horinandie"
Grande parte da água utilizada para apagar o incêndio a bordo congelou,

tendo o transatlântico adernado a um ângulo de 45 graus

run
ern melhor
quando li meu
«.IMltei-mi*

hnviíi
lido cõhliéòlmcnto;
preso nor rl.oU meses,
Mns "'•'"

O ordenado
relativamente bem,

fui absolvido,
tinha cm Jogo,

própria mn-
adversidade

Pis os tópicos da carta nue nos fala da malograda aventura desse
„.„ leiiiátivii mal orientada, pura fantasia própria da Idade que
linbi' mns, afinal, .litada nor illjnos sentimentos, e que mais enchem
dr. emncno toda a fiistnrin de agora, em que pire.ee que
rirlnrle, que fora táo exuberante, sc põe em luta com

^¦?^r#éMõS?^?í?í^oi o estudante o que se passo,, depois. As

conseqüências foram funestas. Tardiamente,, sentindo-se doente, recor-
Ím nns médicos, o diagnóstico foi assustador. Os pais souberam ile

„ „'o nnin último sacrifício, empenhando os últimos Imvcres. manda-
ran-Ml' dinheiro para nue emborcasse para Campos do Jordão -E é
dessa'localidade paulista oue nos escreve o moço, num apelo extremo.
Termina assim a sun carlrt ... » _."Nada mais têm meus pais. Nada mais tenho eu senno a forte
vontade dr- curar-me. dc viver ainda, dc vencer a morte. Preciso, no
ínlanto ficar aqui dois anos, no mínimo, e estou Ja «cm recursos de
_KÍ?l. nlriina )ese|n tambem tomar n vacina dc Pucyo. Ela me sal-
fM 

PeiTòradíssimo. sr. redator do DIARIO DE NOTICIAS, ficar-
sr incluir a minha historia, com as reservas possíveis, nnsvara.

Ilif-ri
jnn

Mais um crime envolto em mis-
terlo chegou, ontem, ao conheci-
mento da Policia. Numa depen-
deneia do arquivo do Ministério
da Justiça, à rua Evaristo da
Veiga, íol encontrado o cadáver
do um homem, cm circunstanciai,
que indicavam tratar-se do um
crime praticado de surpresa. Cou-
be ao músico Jeovah Dias, do 1."
.Batalhão da Policia Militar, des-
cobrir o crime, quando teve no-
cessidade de lr àquela dependen-
cia. Encontrou cio o corpn do um
homem em docúbito neutral, so-
bre um leito improvisado com uma
tábua sobre dois caixotes. A ca-
beca do morto estava envolvida
em um lençol cheio de manchas
de sangue e sob o leito havia ou-
tros lençóis tambem ensangüenta-
dos, Sem perda de tempo o mú-
sico comunicou o fato ft, Policia
do 5." distrito o o comissnrlo do
serviço partiu para o local, pe-
dlndo o comparcclmento dos pe-
ritos do Gabinete de Pesquisas.

Realizadas as pesquisas em torno
do corpo, foi este tocado, eendo
então notadas as fraturas no era-
nlo, quo foram a causa da morte
o parecem ter sido produzidas por
varias pancadas com barra de
ferro. No bolso da roupa trajada
pelo cadáver, encontrou a autori-
dade uma carteira, indicando tra»
tar-se de Jair Fagundes do Nas-
cimento, brasileiro e com 26 anos.
Terminados os trabalhos periciais,,
o _corpo foi removido para o ne-
crotorlo do Instituto Médico Le-,
gal e os lençóis, como alguns ob-
lotos encontrados no salão, fo-
ram encaminhados ao Gabinete
do Pesquisas, para ^orem melhor
examinados. O estarfb do cadáver
Indicava ter sido praticado o cri-
me vinte e quatro horas antes de
descoberto. A Policia do 5," dis-'
trito iniciou dosdo logo dlllgen-
cia» e sindicâncias sobro o caso,
sendo utilizados nesses serviços
varios investigadores.

„sos dolorosos da ciflade. Afinal, foi nessa maravilhosa cidade dc São
..bastião, a quem rezo uma prece, em que procurei a vida e onde a
morte estava ã minha estrada" .. _.'.'''«

Aqui fica satisfeito o apelo. E, acreditamos, nao «era em vão.

Entrega de donativos
miuorme ficara Rssentado, realizamos, ante-ontem a entrega dos

donativos destinados aos casos ns. 4, 28, 40, 43, 49, 52, 53, 54 e 55,
no total de 28isnno. .,

Nnn compareceram os beneficiários dos casos ns. 1 5,6,.9, 10, 12,
IR 11) 2" 25 2S 29. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42. 43,
44' 45' 46' 47 ' 50, no total de 241$n00, os miais só deverão se apresentar
na próxima .«umla-felra, entre 16 e 18 horas.

Donativos em nosso poder
Saldo em nosso pnrlcr, dos casos que ficaram por

pairar, conforme ns. acima e discriminação feita
na edição rle domingo 
Recebido nestes riols últimos dias :

Uma espírif,. — caso 54  
Em louvor de Sta. Marta — caso 54 
Umn anônima — caso 55
Em homenagem à memória de uma pessoa que-

rida — casos 2. 4, 6, 8, 10 e 12 — 5S000
pnra cada, no total de ••

j. a. G. — casos 37 e 54 — 20$000 para cada, no
total de 

2il$000

íosnno
5S00Ú
5SOO0

305000

40S009 90.5000

331$000

Deseja saber do para-
deiro do filho

Dona Maria Deodora da Fonseca,
residente fi rua Davi Campista, 194,
em Belo Horizonte, enviou uma car-
ta a este Jornal, apelando para os
nossos leitores no sentido de que lo-
calizrm o seu filho, Newton Mesquita
da Fonseca, do qual nâo recebo no-
tlclas há muito tempo.

Quando escreveu i_ sua genltora

Dr. Asdrubal Rocha
Dos hospitais de Paris e Berlim.

Doenças da Mulher, sem operação.
Espi. Castelo. Ed. Porto Alegre. 10.°,

2 is 8 horas — Tel.: 42-0933.

pela última vez, o desaparecido re-
sldla & rua do Rosário,

Qualquer noticia sobre Newton po-
dera ser enviada diretamente para
sua mãe, na capital mineira.

PROBLEMA, 0 M0LEC0RI0
O delegado Jaime Praça teve

a gentileza de fornecer-me ai-
giimas informações muito inte-
ressantes acerca do molecorlo
esniuíámbado e pedlnch&o que
ora infesta a cidade Inteira co-
mo uma praga. E pessoalmente
verifiquei, então, que constitue
um verdadeiro problema a re-
pressão policial dessa malan-
dragem infantil. Estive na De-
legacia de Menores, onde, vi nu-
morosos garotos detidos, nas
ruas, pelos Investigadores. Ga-
mtns de todos os tamanhos,
aliás: desde o garoto mesmo,
miudinho e humilde, ao galalau
dosempenado e atrevido, menor
apenas por não ter aindp vinte
e um anos de idade. VI até ia-
drões, de resto. Como tambem
pude ler numerosos ofícios do
Juiz do Menores devolvendo, pa-
ra serem entregues aos respectl-
vos pais, diversos pequenos que
lhe haviam sido encaminhados
Ll, por sinal, um outro oficio
que me pareceu deveras curió-
so. Ern do diretor de determi-
nado asilo, declarando que o me-
nino Fulano, mandado Internar
polo Juiz dc Menores, nfto pude-
rs ser recebido "por falta do va-
ga". E como nfto pudera ser
recebido, era enviado ao dr, Pra-
ça para criar e educar, tnlve?.
A questAo podo ser apresenta-
da nsBlm, resumindo: os niolo-
ques, detidos, nas ruas, polo..
Investigadores, sfto conduzidos
Imediatamente ft presença do do-
legado, quo ns interroga som
osporozii, Raros sfto os orf/los
ou abandonados, de fato, O de-
legado inunda chamar ns p»l«
(•11 ifisponsvels, Fala-llios conv
biiiniluiH, nxpniirlo os perigos a
que BHifiOftin n» filhos, nfio os
«||i|'iilli|i) nn.ivniilnntPftientl, I"'
dcfliior 'BHsnrln aiwascniiisr <|il"
tndiis prometam fuwÃ4»loi mB'
Ihor. Illua i|n|. iIh, fiiilialHillo, os
fnpiimn» iiiniinins «flu iti:ii'iu.'i )io<
VRiiininn, Mitia|iHi.)i)i'jH 1I01.
pais >' iIum 1'iiiinN, |)oi'Ihi)I'i. Ou
rm», inilniArii.il onmpftWíi). ''
.«l.jj»fi)g n PonfMIAI. (jui 11'"
14)1) i'iii'!||'hhm Hifii ji|'iiv*|' '1 ÍBH'
'«.no .un iiiIion, fímii plUlOÜblliilmliiM||i|i| n ijlH Irt.ili VÍMÍ0'
Itw, diiijii»)', limmuit BUOIi " Ul'
h\m pfi$m ftmrrs nu J1'1* ''B

'^¦lllll^MIll lUI—ll ~

Ricardo PINTO
Menores, solicitando a Interna-
çfto. Pois bem: de dez, oito mo-,
leques, em media, voltam ft po-
llcla; somente dois sfto interna-
dos. E esses oito que voltam não
podem ficar asilados na dele-
gacla, é claro. Logo, são resti-
tuidos à. malandragem. Nfto se
trata, porem, de mâ vontade, ou
esquisito critério pessoal, do
Juiz de Menores. A verdade é
que esse magistrado, como süo
poucos e de lotaçfto escassa os ¦

astlos existentes, nfto tem ondo
colocar todos os menores vadlo3.
Por isso escolhe os que precisam
mais. Estamos positivamente
diante de um circulo vicioso,
que vem a ser o seguinte, nou-
trás palavras: a policia detém
os pequenos vagabundos, para
limpar a cidade; como não o3
pode conservar, porque não dis-
põe de Instalações apropriadas,
recorre ao Juiz de Menores.'Mas
o Juiz de Menores, como nfto os
pode internar, restltue ft, policia,
de novo. Resultado: os peque-
nos, ao fim de quatro ou cinco
dias de vai e volta, retomam &
sargeta. Na minha frentjj, o dr.
Praça perguntou a um, Jft bem
crescldote, quantas entradas ti-
nha na sua delegacia, Respon-
deu o malandrlnho, sem vergo-
nha nenhuma: "Um punhado
seu dotft..." Pergunto! ao dr.
Praça o quo Ia fazor com elo.
Respondou-me: "Mandar embo-
ra, amanha ou dopols, com mui-
tos conselhos Inúteis, Nfto pos-
so levft-lo para a minha casa ,
A i.nlca solução para o pro-
bloma consiste, comn 6 de ver,
conolulndo, na erla.fto de uma
ftmriaqfln de assistência especia-
lljiada, Uma obra, por exemplo,
como o Abrigo Cristo R^enioP,
destinado aos mendigo», Os mi»
los nus flKlsIum ""o pnuros, do
Mpaoldai-fl wiiiiBldft » mal «!'«;
Mm», iflmDnnir Wi)t|ii»n
nnunhm «H"iniii»«nimi« agiu
,...„¦.; 11 pmg. do mollfloiloi i|iif
BNlí. Hhiiiniliidn pinpoMiftPM my
iwilUim 'ÍS.1 piw'»>nniin por rui'"!,
de inwiini*», ii" «nn \mm>u>i li»>

%,IM»>, MW kJjfü^Sa'
,..MíjM m tm\i, iii»»»'* 6* >,,,t''1-
iii>lu>l» M'\Hi

NOVA YORK, 10 (U. P.) —
Na manhã de hoje, o antigo
"Normandie" adornou fortemen-
te, em conseqüência do peso do
gelo formado pela congelaçfto de
grande parte da água que se
utilizou para apagar o incêndio
ontem declarado a bordo do ta.
moso transatlântico. Novos Co-
cos de fogo começaram a apa^
recer na super-estrutura, gimciu
imediatamente extintos. Komen-
te as^três cobertas superiores
foram mais ou menos gravemén-
te afetadas pelas chamas, pois o
resto, graças ãs portas liet-mé-
ticas, poude ser pos_o a salvo
da água' e das chamas. Assim,
pode-se dizer que as partes vi.
tais do_ navio nada ou quase na-
da sofreram. Os peritos decla-
raram que, se a água nfto chegar
a atingir as máquinas, haverá
pouca dificuldade em por o gran-
d transatlântico novanionte em
condições de navegabilidade.

GRANDE INCLINAÇÃO

NOVA YORK. 10 (U. P.) —

O ex-transatlântico ue luxo
"Normandie", quo fot vitima, on-
tem, de um dos maiores Incen-
dios dn historia maritima de
Nova York, coberto rle g»io o
ainda fumegnntc, continuou a in.
clinar até a manhã de hoie,

quando a seu aderriamento atin-

giu a um ângulo de 45 graus.
Anteriormente, quando a inch-
nação começou ,a fazer-so mui-
to acentuada, t/,di s o.s operários
tiveram ordem de abándoirir o

grande nav.o ein remolelaçáo.
As lanchas dos bombelroj e os
rebocadores, que pi-n-ui-avain
n-.antê-ío em posiçSo de navega-
bllldade, receberam, Igualmente,
ordens de afastar-se slmuHanea.
meiite.

A precária situação do grande
transatlântico é devida, em gran.
de parte, ft água com que fo!

enchido para a extinção dns
i-hs-tu-s. Esí,'i &gua encont.va-se

quase toda congelada. Os com-

pattlmentos do cn.-.co, que haviam
..lln fecharia... ptna l.mpo-V.' |u.
ao.cliainas 'Ifürrulsaein as par-
tf! vitais du navio, nho, podem
receber a água que he encontra
nas partes superiprua, . tirando,
assim, a estabilidade da nave.

O sinistro çanii .ii a morte de

um membro civil dns Serviços
de Proteção Contra Incêndios,
cont.ando-se, ainda, segundo u:n

comunicado oficial, setenta e cm-

eu feridos..
O almirante Adolph Andrews,

comandante no Distrito Naval,

declarou à imprensa que é pos-
slvel que o "Normandie" sosso-

bre, mas que será feito todo o

possivel para impedi-lo. Acres-

uma
sal-

tinha uma Inclinação de 28 graus,
ãs duas horas üe JB graus e fts
duas e trinta e nove lio. as quancio
subiu a maré tombou totalmen-
te £obi'é d costado üe boreste.

centou o almirante Andrews que
a sua ordem para que todos
anandonasse o navio não deve
ter interpretada como um aban-
uono do mesmo nem como

perda das esperanças de
.ft-lo.

INVESTIGAÇÕES

JJOVA YORK, 10 (U. P. — Foram
iniciadas as investigações para es-
elarecer as causas cio desastre so-
frldo pelo super-transaf.ântlco
"T nrnvp„t" antigo "Normandie", i» ¦="• — — - ------ .LaM udmgada 

de hoje por conseguinte, se^s enormes ge

Um dos antigos oficiais fran-
coses do '.'Normandie'* declarou
que, sem dúvida alguma, os enge-
nheiros navais poderão fazer flu-
tuar 

"novamente e repaiar o
enorme iiaviu em tempo ieduü,idu,
pois o fogo náo conseguiu pro-
pagar-se sob o convés principal e,

meses o "Poconé"

voltará a flutuar
Mo porto o "Minasloide", ex-italiano "Augusta" -

Fixação de dunas no norte do país

que á uma da rnn

As proibições que deverão ser
observadas no Carnaval .'

Nova parlaria do chefe de Policia regula-
msntarado os festejos do reinado de Momo

de

16
O major Pillnto Muller, chefe

Poi cia, baixou a seguinte portaria:"Realizando-se nos dias 14, 15,
e 1. ue .evcreiro os festejos do Car-
naval, recomendu-vos que sejam obser
vodas as seguintes instruções ja 'ixpo
dtdas e em vigor e adotados no
trito sob vossa jurisdição, todas as
meei.das assecuratorlas da ordem pu-
blica.

Pela sua relevância e alcance, a
função preventiva deverá constituir
vossa principal preocupação, compe-
tindo-vos Intervir com oportunidade,
critério e moderação, afim de evitar
agressões e atropelos;: proteger us
mllias e quaisquer pessoas contra ve

26 — Proibir que Indivíduos se apre-
sentem pintados com tintas fresc.is ou
craxai-.

27 - Exercer a maior vigilância nos
liotets, casas de cômodos e hospeda-

..,„_ rias, evitando a entrada de menores.
bis- Pela transgressão dessa ordpm; peruo

responsáveis proprietários do tais cs-
tabeleclmcntos e seus representantes
rlirctos. ,., ,,„

2P — Ainda nos hotéis, casas oe
cômodo e hospedadas, será vedada o
ingresso de casais mascarados, sem
previa identificação pelos respectivos
donos ou gerentes'.

20 — Deter quem quer que, pro-ia-
essoas contra ... i pouitadamente. faça uso rie l^W|P=fc

xames e abusos possíveis, mantendo a , fume^robre os olhos de conduto.es

segurança do trânsito, decoro dos cos
turnos e acudindo às necessidades do
serviço. _

Recomendo multo especialmente aos
encarregados do serviço policial, ti.da
a moderação c urbanidade, no desem-
penho de suas funções, cumprindo-lhes
agir pelos meios suasorlos e só empre-
gar a força quando esgotados os re-
cursos pacíficos.

E' dever de iodas as autoridades:
— Respeitar as ordens concor-

nentes à distribuição da força da Po-
lida Militar, Gunraa Civil e Inspe-
toria do Tráfego, Já aprovadas ror
estn Chefia.

— Prestar ao público todas as
lmormay..cs e auxilios solicitados.

— Guiar as pessoas transviadas
e c::ndu„.'_ .;;. Deiegacias mais próximis
as crianças.

— impedir que das; sacadas, ja-
nelas ou da via publica sejam utira.

de veículos. . .
30 — impedir, com o máximo rigor,

que menores se dependurem na parte
traseira dos veículos.

31 — Exercer toda a riancia para
fiel observância do edita, relativo 110
trânsito público, apreendendo a car-
telra dos condutores de veículos que
transgredirem as prescrições policiais
ou providenciando na forma rcguui-
mentar, contra os que demonstrarem
achar-se em estado de embriaguez.

32 — Nâo consentir que os condu-
tores de .veículos usem máscaras, tr-nn-
sltem contra a máo ou lnfrinjam dis-
posições do edital expedido pela Ins-
petoria do Tráfego, impedindo, prin-
clpalmente, que andem em m»'™"
acelerada, ou façam parada em local
não designado para esse fim.

33 — Não permitir quo os veicules
transitem fora das linhas, exce-.o oa
do Corpo de Bombeiros ou da Assis-

radores, caldeiras, maquinaria elé-
trlca estão Intactos. O desastre te-
ria sido Infinitamente maior se a
água das mangueiras tivesse pe-
netradQ'SOb o convés principal. Em
vista dns dificuldades que foram
vencidas para reparar os dellca-
dos maqulnlsmos do navio, repa-
rações que durarão varios meses
enquanto a operação de esvaziar
da agun o navio, fazê-lo í.uluar e
consertar o super transatlântico
poderá ser efetuada em breve
tempo.

A imprensa, vespertina publicou
grandes fotografias do navio'tom-
bado sobre a superfície da água
do lado de boreste. Os "turcos"
das lanchas salvnvidas estão sub-
mcrgldcs e os "deks" estão quase
perpendiculares à água.

NINGUÉM A BORDO

Quancio o navio caiu sobre o
costado não havia mais ninguém
a bordo, em obediência a uma se-
vera disposição do almirante An-
drews, que mandou que todos des-'
cessem á terra. Afim de tirar a
«gua dos cempartimentos-estan-
ques fui aborta uma válvula no
casco do navio.

Tanto ns autoridades , navais
como o corpo do: bombeiros fo-
ram concordes em declarar que'
o sinistro foi devido às íàgulhas
de tim maçarlco de acetileno. Se-
gundo as 1 declarações de. muitos
o;«rarlos que trabalhavam no
"Normandie", um oficial do sei-
viço de Guarda Costas salvou a
vida de muitos deles, especial-
mente aos que se encontravam nas
pontes 9 e 10 e que tratavam de
encontrar uma saida através das
densas nuvens, de fumaça. O ofi-
ciai mencionado pressentiu ho-
niens em perigo pelo barulho que
faziam, cegos como estavam pela
fumaça, e conseguiu abrir cami-
nho para salvá-los.

Nào foram declarados os danos
que o navio teve no pavoroso ln-
cendlo.

A bordo do "Cuiabá", chegado
de Nova York, viajaram para o
Rio os marinheiros Tertuliano
Manuel do Nascimento, Arnaldo
Pinto de Alvarenga e Cecilio'
Soares de Mendonça, que per-
tencom à ' equipagem do navio
brasileiro "Poconé", vitima de
um incêndio há pouco naquele
porto americano. Falando aos
jornalistas, declararam que, por
ocasião do incêndio, tiveram de
deixar o navio brasileiro e acres-
contaram acreditar quo o "Poço-

né" dentro de dois meses, mais
ou menos, volte novamente, a
flutuar.

O "MINAST.OIDE" NA GTJA.
NABARA

Ò navio ex-italiano "Augusta"
recentemente adquirido pelo go-
verno do Brasil e incorporado á
frota do Lloyd Brasileiro com o
nome de "Minasloide", chegou ao
Rio depois de um prolongado re-
fugio no porto da Baía, onde se,
encontrava desde quando a Ita.-
lia entrou na guerra. O referido
cargueiro conservava ainda em
seus "porões um carregamento de
cerca de mil fardos de lã que se
destinavam à Italia, produto que
foi adquirido pelos italianos a ex-

portadores brasileiros. Não ten-
do podido a. preciosa carga se-

guir o seu destino, ficou, jun.
tamente com o navio em mãos

brasileiras, tendo-se jà Iniciado
o se!u desembarque.

PARA FACILITAR A NA-
VEGAÇAO

Pelo Departamento Nacional dfl
Portos o Navegação foram toma-
das providencias no sentido de
serem fixadas as dunas exifjj
tentes nos Estados de Sergipe,'
Rio Grande do Norte, Ceará, Ma-
ranhão, e Piauí, tendo em vista
melhorar as condições dos por-
tos daqueles Estados, bem como
a respectiva navegação. Pari
tal fim, o dlretor-daquele Depar-
tamento, engenheiro Frederico
Burlamaqul, determinou aberta.;
ra de concorrência pública, que
será realizada naquela reparti-
ção no dia 19 do corrente, às 14
horaa.

• 8
!
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Catolicismo
Veneravel Irmandade
de N. S. da Concsição
Aparecida, do Meier

Recebemos, da Secretaria dcs;a lr«
mandado, a seguinte nota :

"De ordem do irmão Provedor, con-
vido todos os demais Irmãos par»
assistirem à reunláo de assembléia ge-
ral. marcada para hoje, às 20 horas,
na sala do Conslstorio desta Matriz,
afim de elegerem os novos meml.ms
da mesa administrativa que deverá re-
ger os destinos dessa irmandade, eu-
rant» o ano compromlssal de 1043" \

lOlESTIüS DOS PULMÕES
Tratamento especializado da TUBERCULOSE em todas as suas form.»

HERNANI NEGRÃO Assembléia, 67, Fone: 42-0740DR,

suas formn
(2 âs 8)

doTpaía oTtrnnseWtes"obTetos e'*lo | tencia Médica, bem como os^das^auto

que 
"possam 

molestá-los. I ^«S^''?S 
da dlreÇâ° *° •'"

5 — Proibir aos carnavalescos, jso- I viço policial
ladamente, ou em grupos, a adoção

Denunciados à Justiça o
proprietário eo gerente
da loja "L001 bolsas"

O promotor Cordeiro Guerra,
da 8." Vara Criminal, denunciou
Joseph Buselk e João Clanper, o

Primeiro proprietário da Empresa
Conservadora Brasileira e da loja
"1001 Bolsas", e o segundo, en-
carregado e fiscal com funções do
gerente da mesma empresa.

Conforme noticiamos, há tempos
jofto Joseph Busolk e João Clap-
per responderam ao inqqué-
rito policial Instaurado para apu-
rar as causas determinantes do
incêndio que se verificou, cm 7
de novembro do ano passado, no

prédio n. 40 à rua da Carioca,
tendo ficado complctnmento des-
truldn o segundo andnr onde fun-
clonnvam varios estabelecimentos
comerciais, sendo o P»vim«nto
terveo ocupado pela casa loni
Bolsns", om oújoii fundos tovo ori-
gem o incondlo.

34 — Não consentir no estaciona-
mento de veículos nos ruas onde te-
nham de passar blocos carnavalescos,
observando-se, a respeito, o aludido
edital. . ..

3b - Será permitida a entrada de
automóveis no corso da Avenida P.lo
Branco somente pela rua Acre e Ave-
nida Beira-Mar e salda de corso por
qualquer rua, de mão, quando transi-
tarem Junto ao melo fio, com as ex-
oeções enumeradas no mesmo e.rtltni.

36 — NSo permitir o estaciona-
mento de veículos na Avenida Rio
Branco e ruas transversais depois das
18 horas. ...

37 — Diligenciar para que, no <-or_.o,
os- veículos guardem entre si, na Ave-
nida. Rio Branco, a distancia de 1 mr.-
tro. no mínimo, não sendo permitido
que possem á frente de outro, salvo
no caso de desarranjo em que se pro-
vldonciará para que o veiculo em tais
condições seja, Incontlnente, retirado

do corso.
38 — Impedir que se sirvam, nos

veículos, bebidas alcoólicas de qual-
quer natureza e cm qualquer quantl-
dade*

30 — Nos casos dc conflitos, em que
figurem militares de terra ou mar, os
socorros deverão ser solicitados à Pa-
trulha mais próxima, clentlflcando-to
Imediatamente do ocorrido aos oficiais
de dia.

40 — Para a boa marcha do serviço,
nos casos de prisão, não será nerml-
tida qualquer explicação na via pu-
blica sobre os motivos que a doterml-
norom, os quais só poderão ser apre
ciados nas Delegacias Distritais o Dc-

do cânticos ofensivos à moral, dete:i-
do os transgressores e remetendo-os
a Delegacia Auxiliar de dia para os
fins convenientes.

— Impedir qualquer desrespeito
âs famílias, por melo de pilhérias
ofensivas, particularmente no corso,
procedendo-se, com os transgressores,
na forma do item anterior.

— Impedir a organização das ser-
pentes, trens de ferro, ou tudo quo
redunde em corretias no selo da mui-
tldão, assim como valas* e agressões a
guiza de manifestações carnavalescas.

— Proibir termlnantemente nos
grupos, cordões ou mascarados avulsus,
o uso de apitos, evitando-se, destarte,
possíveis coníuões com os pedidos de
socorros. ..

8 — Nãò permitir o uso de fatitu-
sias que ultrajem ou desacatem qual-
quer profissão religiosa, profananau cs
símbolos ou objetos do culto externo.

10 — Não admitir como fantasia
carnavalesca, qualquer símbolo patrió-
tico, principalmente as bandeiras na-
cional ! e estrangeiras, bem como o
símbolo da Cruz Vermelha.

11 — Proibir que os carnavalescos
cantem hinos nacional da Bandeira,
da Independência e da República, can-
ções militares e hinos estrangeiros.

12 — Proibir o uso do canções- olusl-
vas a corporações civis e militares e
cultos religiosos.

13 — Náo permitir que indivíduos
lantasiados ou não, ofendam a moral
ou exacerbem o ânimo público por
melo do palavras, gestos ou qualquer
outra_torma. .^-^ „, IeR„cla Auxiliar^e dia

ças dos grupos ou cordões que alte- il1_-fi?*í5Ll}f!!?íp*"ií?!."™«f 
"°«>.r.

rarem a ordem pública, detendo os
desordeiros e apresentando-os us dele-
gpcias mais próximas.

15 — Evitar o encontro de cordões •¦••" '>„;,,_-.Tj' _ „ mpnnres e âs nos
e grupos carnavalescos, obrigandu-o, 1 »or 

^"^^^^"^Xlagndas.a observância de mão e ¦contra mão, «°«« J* 
0V?}Sn"rioa om serviço ex-

nns ruas por onde transitarem. . *' interno 
deverão permanecer18 - Revistar, á salda das respec ll- .Wjno1 ou in terno Soslgni-di. 

.
vas sedes, os Indivíduos componente» W Postos qjM.UjU íoram no^n 

^

REPERCUSSÃO NA FRANÇA

VICHY, 10 (U. P.) — A no-
ticla do desastre sofrido pelo "Nor-
mandie" causou uma enorme Ira-
pressão em toda a França. As fo-
lhas que se publicam de manhã
destacaram o desastre com titu-
los maiores do que os usados para
noticiar os efbitos da luta na Ll-
bla ou de Singapura.

A Juízo de varios engenheiros
navais que participaram da cons-
truçâo do gigantesco navio, a ope-
ração de endlreltá-lo e pò-lo a
prumo provavelmente será multo
difícil: ,

O acidente causou dolorosa tm-
pressão na França que sentia ain-
da orgulho por essa construção
naval. Apesar do elevado custo do
magnífico navio que a nação sabe
nunca poderá ser amortizado, o
pais ace"ltou esse sacrifício mone-
tarlo afim de aumentar o seu
prestigio Internacional.

_____ __—r-r- in -iiiii li li im li inmi .1 ' mr
mmmmtmtmmmm^mt^m^^^^^^^^

¦"— 1

vuncla da proibição em vigor acerca
das bebidas alcoólicos com exc-câo
tolerável do "chopp", cerveça o "cham-

pagne", que, entretanto, não pod.ráo
fornecidos a menores r

Conselho Nacional do
Petróleo

neiinlu.». n Cnnsollio Nnclnni.1 dn
pntrolrin. sob tv pr. «Mciiol» an sr, no.
mlngoi Plwrl d» í*?P.n»' .tí,",n l0'
mnrio n« mítilnld- dílll)jr»Ç6MI

,f, niirlMnph finmn»ny, Pnnnlr nn
jjmmi .. A, Tim T9KBÍ-. aemm
ifliiiih Aníírwl Miui.i Vimi» htm
Bfillrtl ilii .lillit, linninnnlilii MU* >>*•
'.nlH.11 8. r, , Porá Mnlnr 00N(M'

nV piKpoi-l lim., Unü<! 9,m\)*m
(.inn. ..rn ume. b flflinn. mil*, fl1"
rlmluiii. IfiimulMi * Imi-Ih', |'imi|»l«i;ni
wiinrl.iiríi. mn lmi">.i»i' iloilv» .<>»
A» »i>ii'fi|fo Nn» i»»ili'i» i'11» ""•
ii»i'ii>i.. it-iupiImi«->i*<>f- r niiifliMiiií «>
i.lii.'ii.'liif lnfiil». 11 fnnolll" HBDÍMIM
)._ mlQIIWjnH |H'illiUli

_ 1VRARIA AIVFS 
'ptÚ

dos grupos e cordões carnavalciros,
proooilenclo nn (orma da lã), contra
os nurtndori.s do armi.R proibidas.

17 — Revistar, nns entrados dos
cnbnrés e cnsns d* diversões, onda ss
rpRlixarnm bailes, todo o Indivíduo sus-
polto dn possuir iirmns, pnra os lln»
previstos no Item nntorlor,

18 — Proibir o uso do nerpenUnn»
n cnnfot.l já usndos.

10 — Impedir que se queimem n»l
runs o» roslrtuif» de confntl « norpen-
tlnn.,

80 - Prnllilr i» queima de foisn» dl
bnngiild tm» pienittn» o nutro» dwtfile»

31 - Proibir, nn» fputnjon OtrniV*1
lesons, o (io»fll« rte giiipn» fnrmm 0.
pnr Indivíduo» mnltrnnlllin», h Btilen
ile blo.O» e empiinlininin luts» velnn»,
ri-nt.inni.tnn rte nmrtelriy l nutro» mije.
ln» »Hre.»lvn», bem comn o n»') nl
r.nUeln» i-nliMIliililiis pnr tRIlgfl» <»'
fiúiitin ile 1)91)110, ,.

n ¦ A» uuiiillrteili'» llirumli dn» rtn
iii.i,,'iii.ui-i.ii. di. loMCAflòUF. 1 pnnfifoi •
fi.iinii.>..'.ri. rieln nimnilinenln d'» |ir«;
•pi.i» Diirmri» i\»mi» t»mti»"mi
M lli.prtMIii i|e Pr**"». » i|l»lii»l''i"
1I1M11 1'llKllll. 11* I""*'!»» ipie 1'iMIH
,H..,.||I|'.uln* iiiii. r..lli|ll,'.ii. »ii|lil'l

». - Pi «ilii. 11 11»" '!« minnf*
ju..iliii> i)b |m|ip|-iii, |'fi'.i-H'i'"i *;'M*J
i|« mn, (./.(.uni*, ihii'.'ie, »u|iiii,ii.i"ift
* ul| f"ft "l| *!"* ímn»||i»)|l»». ,.-
rnüiii* nUtnlw im vl»iv»lni»»ii <)•

»M»„fiA," ""l",".mmW

nnr.y de força mnlor ou cm objeto
do serviço.
HO' O CHBFE nn POLICIA roDEnA'

SOLTAR
"Como ooinplomonto ds determina-

ções bnlxndns por esta Chcfln pnr»
h rcBiilarldndo rto serviço nos dins dn*.
tlnenos nos festejos cnrnnvnleseo», ne-
termino n rlliorosa obsnrvnncln do ro-
íUlnlíl '

Al torto o qualquer conflito quo se
verlllcnr em locnl» tclube», hntíl»,
OMIlnoi, etc), onde «e renll/.em bm-
le», 10 nnrtern «er o«ol«roclrto nu I5ele*
nniilr, nUlrltnll

bl Inrtn Inrtlvlilun que ««Jlvsr nl-
cooílíado nu iiplrnndo éter dek-"8nen*
ninunifj deverA »er conduisldo A net»-
¦fi .ln i)i»trltnl » eiinnnilii inrtn ,ii.m»>
rlurnieiiie. A neltmenln Aimllliir dl dm,

ei nn linmiihw d» lira», linverii, em
,. it.. N.ifi.i, ..inn d" piillitiBiiieiiKi iiur»
mnl, mn ilelemidn ! fliifo |nvi'»t|«udu»
ru, li"* i|ll»l» llli-llmli» deler . rfUfDI
i„„.ii,.i..iini:ii il" rwliiif», (pifin Pt'"'
vneni' |!'illlill" ÕU eHIVM. lipKIMI
ilíri

dl Ind»» »» (ImIimuAi* ».|m|iimi|»« II»»
,|l»_ |f |lj, lü 11 fí d» l»V»l»lfi) d'i
lK,rHii|l», tti |)ii.U'|'»n *íf 1'eJ.ltudiil IjOI1.11*1.1. riu iiqe Hliii lw"iv»i iirne^»"! I»'l
'*»« llf'/IflB " díl*KM" «ilillmr di

IM fíbfli. um* lt\»w> mWji d"»

Não pode o Banco
do Brasil íazer íor-
necimentos de ouro
Os dentistas, casas e ofi-
cinas de metais precio-
Bps deverão requerer au-
torização para adquirir

ouro nas minas
ministro Interino da Fazen-

da proferiu o seguinte denpa-
cho no requerimento da Pan
Brasil Ltda. e outros, manlpu-
ladoros do ouro para fins odon-
tologlcos, pedindo seja o Banco
do Brasil aiitfli-lzndo n. fomocor-
lhes, cio aeu "stock" o ouj'o
necessário aos trabalhos tnd.iH-
trlãiR dn quo so trata: "O Bltlli
co do Braail, por força tln art.
7.» o sou parágrafo 1," do dooi'0-
to n, a.l.niilí, dn ¦! dn dozomlvrn dn
103B, «nia Impedido do vnndor o
niirn iid.iulrldo pnr tionth dn
flnvnrnn, Mnnloiihn, pnr wi, o
doApaoho da w dn Nátom.brò dn
(inn findo, prpforldQ no prónííiio
11, na -ho|4i,

DIm|,iiiii|ii 11 |mi'Atfi'iifo 1I0 nrll-
K.i .;* dn 1'nffli'l.iii daorsin i|||ft
"m JimlliMi'l«*i iiiiilviiHiirliitt, i'ii«
hh* 1» i>ri"lll«n dH DinlilU (SflIUlOi
mn. iiiivüíftu i'9i|liarei1 ao Banoo
iii, iii/titii aulorltiHtjÃo i'**•'** Riim»
l»nt dn úW/n liidl. |imhniivmI nn*
nou, *iuvli/ii. ", |)0dfil'A n {.flllOOi
IMII r/HJH i'H*n D VMClfll-llilll 11 lirt'

i.n. »iiiiii.|iid« d» nonipra ti» nuvn
,|H Qüífm "ll)(i.'lM, pf.lllltll «
«.|i|lí|i/A'i H»U HlHIM»! H*".|i||lii

|lii"«IUiiv»« lisUMi/limiJ» mn
Ui",

OS SENTIDOS
Quantos sentidos, afinal, tem o homem?
Oficialmente, nós, os carecas, Isto é, pordilo, nós, os «clden-

tnls, dispomos de cinco sentidos : - vista, ouvido, olfato, *».
" eoBa 

o°rlcntals, entretanto, estilo convencidos de' que os sen-

tidos sfto, pelo menos, mela duzla, acrescentando fl, »»"»«•*»
mais 1,1.1, que 6 o da Intuição o cuja sedo ó a glftndula plneal.

Na rcaliflarte, devem existir muito mais, mas de nada no»

adiantam, uma vez quo os Ignoramos e, portanto, deles nilo no»

podemos utilizar concicntemcnto. ,
De nue nos servem tambem esses cinco sentidos se, afinal,

nfto sabemos usA-los ? Do que lhes vale nos japoneses o soxtn

sentido, se, apesar de tudo, nlnda nfto tiveram a lntulCilo da

cnmlsa do onze varas em que so estão metendo .
Este mundo entraria nos eixos, so os homens se contei.-

tassem com um rtnico sentido, abandonando os demais. 1
Nós temos sentidos nm excesso o é por esse motivo que nao

os educamos nem os desenvolvemos convenientemente.
JA disse a Bíblia que bA (cento que tom olhos e nfto ve e

tem ouvidos'o mio ouve. Mus hA tambem os que tem nariz •
nílo cheiram, ¦'.' „__

Serlii, pois, uma grande coisa so resolvêssemos oscolber nm
dos cinco pnra dedicar-lhe toda a atciu-ilo, procurnndo npcrfel-

çoA-lo 11 ponto de percebermos mnls com osso único do que atua...
mento scr.tlmos com todo» os outros.

lim'cnvnllioiro dn olho unindo, por oxompln, deveria esco-
Ihor o sentido da vista, paru dele tlrnr o mAxlmo proveito, evl-
lunilo dc motor o narla ondo onde nfio fosso chamndo. Outro
OBoolliorlit o tulo, pnrn apanli.tr ri» coluns com toda n soíunin-

Viv o abandonar o feio sistema do nndnr fls npulpiH.cln». Aque-
lo oulro piisKiirlii 11 bliltívnr o (,'ohíii ou o ouvido o, ontflo, «ou-
lurlii rto tudo o quo ouvIhko 011 ouviria que sorlu um bobIo.

Mim nenhum sentido porooò iiuiIh «IIbiiii do cnrlnlion, noiitB
momonto, do quo o olfato, Um clrtatllo do faro apurado «vlta-
riu muita* (IIhhiiImu-oh o nfiiNtnrln iiiiiIIiih cmitrurloilndos,

rbllco* n bnm-uvontiinulon oh quo lAni o dom dn porcnnnr
nn ur u cheiro do . lihmiiion ou do pupol rn»»ado o tomam em
tonipn n» kiihh priivlilcnrliiH,

m

Está errado
mlindo <*h1(V tfto mriitlu

Iriibiillnidiir iln» Niulnifiil»

Iam uma lorlnp imnt o

I.nIo
(|llii 11

1)1111011

Nllll |ll'll|ll'lll II»",

Está certo
ira uma iol gorai fio equilíbrio

om vh-tudn du qual Indo «nnnn-
tra um» ooiripfin*rftQSo «. por !*•
nn, i|iiiiiiiin umn peanoa lim umt,
ptrna ourUi a nutra * *«)ipr«
imiiIk .'..inprldn.

F ILA iV T l( 0 P O
Ai|ii"li' cavalheiro anrifiuíaau '• i1^" rt* um fot*

iiili|iisi'| |iim'Iíi'I*Ih dn him |||vi'in;An» um» 8l'fl IA11 Iihhi
s m>iii'i'iMi i|H<» era Intapax A» n1"1'»''","" Hi,m1'

A
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James STEPBENSRN
III Jeflreti LYNN
¦JVHona MARIS. J

nao;

"Jliahr from .Destiny" - /mpro/ono /*? dwsll
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PRAÇ* DUOUC DE CAXIAS, 31" 

" &£}¦ tev^áano. YUM\a

í£&'iB*7SmU!&5S&&m
2-4-6-8-10 horas Horários 1,30 - 3,30

HElHlFONDA • JOAN BENNETT
MESMO EM PLENO CARNAVAL UM

ESPETÁCULO GRANDIOSO

li Romance! >*\ WXmÈmS
jl Drama! ^»\ II ^»* ***

Aventura! v Wi1

5,30-7,30-9,30 |

11

VIDA
StM

M«rí Lincoln foi eleita do
tradicional baile que se
. realiza, amanhã, no

Carlos Gomes
*mmmlmmmm*t~*m~mm~~~~'^Tmmmmnmmm*^

gjrajjjga ¦^o.M>iMM:F^i»»ziaaE

RUMO
(Impróprio até 14 anos)

Compl. Nacionais: "A colheita do cacau
no Vale do Rio Doce" (nat, M. Agricul-
tura) e "O combate à erosão (natural

Rex Filme)
S5i«amÊ^j*s»^ã^?»j>j^s^c>» SSgBRlH
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Que?;i nflo entraria num
cordão que à frente levassã
uma garota igual a Rose.i

mary Lane,...

Desbravando a imensi-
dão do Alaska

A conhecida novela amerlcnna "Wlld
Ocese Calllng'' fixa de maneira »dml-
ravel a conquista do Alnskn, esse
Imenso e primitivo mundo quc duran-
te séculos so conservou revolto á cl-
Tllização.

Levada a teln pela 20th Century-
Fox, ns páginas desse romnnco de-
ram "Vida sem Rumo", um filme vl-
goroso e, cheio de ação, romântico e
dramático' no mesmo tempo.

"Vida Sem, Rumo" será exibido nos
cinemas São Luiz e Carioca, quinta-
feira, tendo como principais lntérpre-
tes, Henry Fondn, Jonn Bennett, Wnr-
rnn willlnm, Ona Munson e Barton
MncLane.

Alegria, muita alegria
carnavalesca, hoje, nd
Metro-Passeio, no Me-
tro-Tijuca e no Metro-

Copacabana
"FUTEBOL EM FAMÍLIA" NO PRI-
MEIRO — E "CÉU AZUL" NOS DOIS
OUTROS CINES "METRO" — AS
VEBFERAIS CARNAVALESCAS DA Gü-

RIZADA, A PARTIR DE SÁBADO
AGORA

"Pérfida", o filme que
deu à Bette Davis o

terceiro "Oscar"
INAUGURARA* A GRANDE TEMI-O'

RADA DA RKO RADIO EM UU!!!
Pelo «eu trabalho em "Pcrfldn",

Bette Dnvls mereceu um terceiro "Os-
enr''l Outrn não iindnrlii ler sido n
decisão rin Academia' dn Arte» o Cl.
encln» ClnnmntORrAflenn dn llnllywond,
«mn vez quii, roBlmonto, o trabalho
de netto Dnvls cm "Perfliln" é dn
fnlo i'x!rn(irdlnnr!o, nnbri>pu.lnniln a
fndn qiinlniigr nntorlor tinhnllio da
¦jrnnd" nrtlstn, Eiine fllnui fnl prnrin*
fido pnr Rnmuel noldwyn nnrn a IIKO
flertlo n leve j illrocfln dn Wllllnni Wy-
ler, n mesmo diretor qun dirigiu "t,n"
Dnvls rin "JaielllL", fUni*, fiun lhe (llll
o remindo "i>enr . "Pfirflrln", «ora
o nrlrtiilro filmo n nor nvtowntnAn nilii"IKO P ll rl I f i nn lemponirtii dr 1043,
«in* i»rá inicio rm marco, nom uniu
Pnvl» IrAlmlIiuni rm "1'itifldu", Her.
Mrl Minnlmll, TirilA WllBlH, ItlcliArrt
Cirlion, et«,,.

H»í % 'AyS—' M Rh

Kay Francis, Jack
Oakie, George Bancroft
e Jimmy Lydon são as
figuras centrais de "Ho-
menzinhos", que estréa-
rã. no Plaza no próximo

dia 18
"Homenzinhos", (Lltt le Mem, éuma ver.sáo cinematográfica da admi-ravel novela de Louisa May Alcott, au-tora tambem de "Little Women" em quevimos Katharlne Hepburn, sob o ti-tulo de "Quatro Irmãs", "Homenzl-

nhos'', em cujo elenco vamos encon-trar Kny Francis, George Bancroft,
Jack Oknle e Jimmy Lydon, é umahistoria que emociona e faz rir... KayFrancis, essa "estrela" belíssima quetodos admirem, apnrece-nos no papelde Jo, a professora que tem que lutarcom a boa fé do esposo e com a lm-
pertinência de um dos garotos que fl-nalmente é dominado. Assistam "Ho-
menslnhos" e terão visto um filmebem interessante, quo apresenta aindaElsle, uma vaca famosa, detentora devários prêmios, convertida agora em"estrela" cinematográfica. "Homcn.sl-
nhos" estará na tela do Plaza, a par-tlr do próximo dia 18.

SiEntre no cordão", o
cartaz th amanhã no

Odeon
pjniíniimtf ifflsulil 'i Qifpn \tth

Cm 
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Jaime Costa, o "astro" de"Futebol em familia", e quetambem está no elenco âe"Céu Azul". Esses filmesentram hoje no Metro-Pas-
seio e ?io Metro-Tijuca e
Metro-Copacabana, respec-

tivamente
Alegria com A grande, alegria car-

navalesco, multa alegria, a partir de
hoje, cedo, nos clnes ''Metro". E* que
no "Metro-Passeio", por exemplo, es-
tara "Futebol em Família" — e nos
dois outros oine» "Metro", no da
praça, Saenz Pena e no dn nvcnlda
Copncabnnn estnrá "Céu Azul", tnm-
bem dn Sonofilms. "Futebol cm fnml-
Ha", como so sabo, é a cngrnçndlssl-
ma comedia que marca o ponto alto'
do arando Otelo nos filmes; é ele o
porteiro nbelhudo, metedlco, do Edlfl-
cio Luz, onde se desenrolam o» epl*
índios lmpngnvcis dossn feliz eomedln

.que tambem tem em seu elenco íIru-
rn» como Jnlmo Costa, Dlrclnha Bn-
tlstn, Arnaldo Amnrnl e Itnln Ferrei-
rn, nlcm de Jorge Murnd. Filmo feliz
em todos ns pontos, pelo-enredo, pela
Intcrprctncfln, pelns "nchndos" do mui-
to» do (irus momento», "Futebol em
fnmllln" vnl ennbecrr novo» din» de
nuersso nn "Mctrn-Pnnsolo".

"Céu Azul", n comoilln fnllnnn, tem
elmro enorme: .Inlme Costn, HnlolsA
IIüIqijb, Osciirltn, Frnnclsco Alvs, Ilnn-
rhlnho rte Alvnrrngn, Joel fe Clnuclio,
Anjo» do Inferno, Vlrglnln Lnno, Dél»
flclvii, LIiiiIii nnlliiln, Ilrlenlnlin CnslA
r muitos n mulln» nutro» nnmen, nlnn
dn Iiiiurn Hilnrnz n dn» linllnrlnii» do
Cnriw dn II»lin d» Munlrliinl, Diver.
tlillf.',lmn, "féu A^ul" iiiDklrii-nos Os.
i-Hi-lin im vnllnn CODI n hrlililn » aiilirlKiiçán dn llorAVnr umn invlnin i-oui
nriiKo mnrrndo, Surrdeiii-s» rntão n»
r*n»« d» mrtslr» » dn comediu, nlni.
vr» dim iiunl* n> iiiivn nm ifiiioiilmnro
rl» niirrs*n« rto icpniloilo fiirnnviile».
»», Innliiilv» — l|ll»«» niiqiifirJHiiioi ofumoM nom" i • ¦ oriniti oliio nnn*
remi lni',l,iiv,| rin qun ria Imllii p».
rim V»l'Kii« iiii '.'UM'.,, il,, üuim filiei'»,
rn», Mn» Ilnlolm Ifnlniiii innir, Hin|
dul Mui', lllllll "viimu" '|lli rnrlin i|»
iiiiiin rn,, ii vlrln d» iliiliijii flnklii, liiin,
liriil n.lij iiiiIiivi-I Dn »|igi||)'l» a Irr»
C«.fi'll„ im rlljn» "M*>'l"" h-ijlfiirfi*
ll r-i.i i.ni.if .. i,,i,.i, fn um yn liciiim
dcilll-lilllll. II «llllíílij». rflMIlll D* nUÍli
lliiVlá il|iil|llii||,Ho du i , ,,.!., » l,n|,i|
ju i | Jiifii (ti» i*M Í«í ^-"'fi tjMtf (¦ni(.(íí j
'rruniii /i, ii I n i-Imi 11. i,|,iii ilu iiiinn»
A» llflIlllO» ,'i III, lnil- I,» IU, illi.l, e fnII.
|»*lll», llHllirliuirlii Ji- iiiui, Irri.» llll»
Hm'Hn H lilAllim''') ili) fimiifflii i ilu
tlHteimpiif) An ijmiiiiyii i|« mil fl»
fll')")!.

Ai viipirili jffto i''i'io iiii «Mil»
HHiir iihl Am liíi flliii *Míliw''i lllll'
lun »i i ilii lllll» lilii tf iiíiiimi!»
*!,i liiilli |iA(i|i|l|i)i!i)l»i iit*» ili Alli
fll*» (tu ;;leiii»* /miliitlmifi. iu um
lli llllllli» l||)l»V||l>l|il| f il» iu,)»ãitig tinwiimíMfê *wi»t)iiilil» pw*/iimi m mu»,

Mari Lincoln, atriz-cantora
da Cia. de Valter Pinto

Reallza-se, amanha, no Cario» Go-
mes, o tradicional baile das atrizes,
que, este ano, promete ser, brilhan-
tisslmo.

Foi escolhida, em votaçAo popular
promovida pelo "Cotrelo da Noite",
rainha dessa grande festa do Cama-
vai carioca a atriz Maria Lincoln,

Trata-se de umn figura nova do
nosso teatro que se vem impondo pe-
las sua» qualidades artísticas o pelo
seu encanto feminino.

O resultado completo do plalto íol
o seguinte:

Mari Lincoln  43.331
Noemla Soares  12.400
Ncnn Napoll '...., 2.301
Rosa Sondrinl  401
Jurema Magalhüe»  2211
IracI Celestino  191
Vitoria Regio 150
Alma Flora 130
Gulomnr Santos 61

A apuração correu por entre n»
mais intensas vibrações de entusias-
mo. Isso quer dizer que a noite de
amanhã será de novos triunfo» paraa Jovem atriz Mari Lincoln.

Ao baile anual cfa Casa dos Artis-
tas comperecerá o grande astro e pro-dutor cinematográfico nmericnno Or-
son Welles, ora entre nós. O festejado
artista, alem de filmar todo o ballí,
num gesto de gentileza coroará a rai-
nha eleita em companhia de S. M
Rei Momo I e Unico. A presença des-
se artista no Baile das Atrizes Ji*
bem da elegância e distinção dessv
festa que tanto relevo imprime ao
Carnaval da >. Cldad» Maravilhosa.

No Serrador
Festival de Iracema de

Alencar com a peça"Berenice"
• •A" Companhia Iracema de Alencar-

Manuel Pera termina, hoje, a sua
temporada no Serrador.

Esse espetáculo de despedida será
em recita da "estrela" do elenco queali trabalho, a atriz Iracema de Alen-
car, uma das mnis festejadas lntér-
pretes do teatro nacional. Subirá a
cena a famosa peça de Roberto GO-
mei, "Berenice", na qual Iracema
tem uma das suas mnls belas cria-
ções.

Noticias Diversas
Está, marcado para o próximo dia

27 o reaparecimento da Cia. de Vnl-
ter Pinto, com a peça de Luiz Igle-
zias e Freire Júnior. "Fora do Eixo",
que se constitue de.quadros baseados
nos acontecimentos da vida interna-
cional. O público terá oportunidade
de assistir um espetáculo com parti-cipação dos novas elementos da Cia.
de Valter Pinto.

Com a peça "Caso com minha mu-
lher", a Companhia Palmelrlm BUva
reaparecerá, no dia 20 próximo, no Re-
glna.

XrzsTUDiosi
Chopin

Ai "Onâai Musicais" novamente apresentaram ontem o pianista Fru-
fuoso Viana mim recífaí Cftopln.

Inleltzmente, nüo se moái/icaram as nossas impressões sobre o mérito
planlsttco daquele artista, con/orme critica publicada neifa fecçtío no dia
da sua estréia.

O sr. Frutuoso, alem de interpretar a seu modo os trechos que exe-
cuia, náo transmite a expressão peculiar ao fraseado de cada peça, abusando
rio pedn! e atropelando as notas (para exemplo, o final do "Scherzo" op. SU.,.),

Continuamos a nauardar o sr. Frutuoso Viana como autor, curloji-
dade, aliás, compartil/inda por inilmeroj ouuintej, que nos tém remetido
pedidos de informações sobre os próximos programas do ilustre compositor

na Liga Brasileira de Eletricidade.
As gravações, tambem ouvidas no referido programa, selecionadas com

absoluto capricho, foram as seguintes: Beethoven, "Lconora" n." 1; Debussy,
"Prtntemps"; nokoltcff, "Scherco e Marcha",

Nunca será demasiado louvar o locutor das "Ondas Musicais", magni-
fico exemplo para a matoriit dos "speakers" desta capital.

O locutor em apreço, no seu feltlo impecavl e sóbrio de anunciar os
ndmeroí irradiadas, é um dos motivos de atração dai "Ondas Musicais", o
programa mais perfeito do nono "brondcaiíltid",

Mag.

^MANHA, As 2I..10 hora», a P R D-fí,
nn freqüência de 1.404) qiillnclelnt,transmitirá mal» uma aula do "Cuh»o

do ICatiiilii.ii dn Ainimuilii" que vi-in
senti» Irrnilluilii dim» \vitt, pnr »'•-
"iiuiii, A» terça» e qiitiitui-foIrA», Ca*
lierá nn |ii-nfr»nir lli-iiaill» ItllirrA
«li'inlni- o li-iini "Aiiihiru Ameríndia da
Aiuu/nnlii",

» t »
pnoswnuiNDO na seri» lntitui»da"Vozn» dn épnrn niirr» da finem",
a muilo Difusora «Ia Pinfnltur» rio W».
trlto Federal Irniiemltlrá Imi» mali
um prngrnnin nspncUI, nu qniil »a mi-
virão »« mal» i>i|iriMiviih iniii|iii.i,i-
(001 rto grnnrt» IiiIko Frdor ÒniRipJ»
ne, A Inniliiiifii, mi viTllIriiifi tm 91,30
lm'ni., nn |i.'i|iinir|ii Aa 1,400 qilllOül*
C|0|,

» I »'J'iiiiiik n, ».f„iii|iiii,iii,i„> Ai nl"'» ¦
«Ali 1'Mllni |l|i,||t«|i,lili| |)a |i|l|r|

lun ,ii, iiiiiiii,, iiiinmi ir,,, mi An-iiiiin» d» „|,.iii.iiiii,. il» inilli, i.iiikh»,iir trarâü «ni m/ifiu iimdimiiu/iii iiiiutiiumuiiii ai him». Vm*llimiiH, Anilni fim fínfrlui itíffiWttlisi lido Ar, r'le Hiriset. Kmii
Alriiiiiiri, M'.,,„ |„ hiinini ,,,„ Diu»
llll* »i. ¦..,,,I.i«,,i. ,,„. „ iii.lf,, ,l||ll. Ii„

lllll lllllll, ,ili„ »á iiii.in'1, |U 
'li ¦H'"'l

vliiniilu ilm iiiiilifi'11111'iilii», i.nin, lim*
iiiiii ii„"iii„ |i mu.ii..,„„ ,,„ ijijIivi
ll'1'i'll As illiíilmlr»

l''l|U II Ifl II» lllllll |» ,l,i,l„il„,.,l., fll
it luiiiilliili m* ríiulii* iini/liiluiiiifi)¦ iiiiIIi<n Ai "lliiii Au ii. i..ii.,. Jr»
f#».)i»i iiiii t> n ii * iiiiiii» Dl/M»
inr» Ai CiiDIIuii ilo llliliiin IrAt
nl, iiim iiiiiu» iniAiià m Ahihmm
le llítlilAn » tílltllllitu llilili» ii tti
{iòiwW*... Mi» ,,DmYliufm ai
th tt mm »i*»i#'

VISANDO tornar mal» utll a Plnnta
de Turismo dn Distrito Frilernl,

reeentemento piilillnuln pelo Dnnnrtn-
innilo rin (irogrnflii o Ilslntlntlen, n
P n D-B Itndlo Dllusorn do DIbIiIIo
Pndernl panaarA a Irradiar, As «rgun*
iliis ii iirxliis-fi-lriiii, i!«rlii|-i'i!liiirnlii« no-
brri o nnn uso, hrin como nprnclfiçfle»
«obro oa ponto» pllni-eseo» do Itlo, im-
rniniii coiniiiitnrloa nerrea rtn» fm-lit-
diiiir i ii nporliinldiiiio» turlstlenii quo
o» inranio» ofarenem,

Has» Inlnliitivii dn P R n-B prrml»tlr* um mnlor rirtrllminin rt» plinii.»,
Turlillna rto Bllfrljé Forternl » pio.
pornlniiAiA ao« riilln-oiivinte» conli»»
iilmeiilo» i|nl|i||i»dn» inlir» o» (-emiilo»
An m»|0)' lielejr.A il" DipJtj»] iTAll*
IpIfA,

• l I
])r, »ri,ifl„ iiiiu a uri- ,1», |,i,i»i»„i«.*"i"i- qi IMiidn» |ir«iil«lr«i, nua
yiiii li»ii*iii|llinlii, j p |t || A, íimll"
Ulímt. A» VmttHm A» niilrllii ft-Mm, liriiliii» mi uifi*iiii,i imli.iil»'''. lllll ID, C* 'D UU Iiiiu.*, llm |i| ii» iu
I»» MHIli iUIUf» in M/JIlA D»
Ii''iii*iiiiiiiiii un "»i"ii'ii,i «ii >,¦ rili»'•". li» imi"ii iiMiiiuiiii.i.i Vihti »
rmUiif ai,,i,.i.i, ejuiii'!, «iiiiIii i p»
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II A MAIS ALEGRE > íl. 'J
L COMEDIA DO "
II CINEMA BRASILEIRO!

L

| 2, 4, 6, 8, 10 [HOJE! 2» 4, 6, 8, 10

O FILME 100% FOLIÃO!

JAIMF COSTA
HELOlSiHTlENA
FRAHCIbCO ALVES
GCAMDE 0T£L0

(oscápito

IPANCHINHO
[ALV/ABENGA

JJOEL cGAUGHp'DEA 
SELVA
*

PRO.DuçâO SONOF1UMS

VOURSO PESCADOR
DESENHO ."MQldM VOZES
COM€DIA

CINE JORNAL BR ASILE IRO ÍOJV2 (D.I.P)
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Ir^LL^r sono-filmes

\w Upescawagorada^1

'NOTItlrlidoOlB'

POBVIAlèlItA^^n—
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guns dlncos do miislra folclórlcn, do
nutorln dn compositora Botly Arniijo,
quo ai-nhn do rcRrcssnr do interior do
pnln, niirlo rcr.olliou Inúmeros motivos
populnrns. cstlllzndos om sun» cnneõoB
o meliiilliis, • » .
J-^OOO u|iA« n Carnaval NliA Tnllco

vlrfl an Itlo imm iiiirrai-iiliir, dire.

lamento do auilitorlo d» Mayrink Vei-
tT», oa aeu» programa» dlnrloa,

y^NTIOAMENTE era Aaslm.., — es-
InrA no nr hoje, As 23,30 horns,

»pr«H°ntntlR por Sousn Filho e Bonln
OIIIiiIca,

PROGRAMAS PARA HOJE
IIUIIA 1)0 HIIAr.ll,

I II I p I
flunlnmrnlo nniülcal pin a Hora rto

Bin*ll r)« lio)»! OnoMrln pel» Oi-fiiimnra
SlDlonlr» liruMlrini i||||h|ií» pelo um-
«lllll iílHI/lll lil, lUIVI.Iill,.

Artlll N»po|e6o »l)||||l|)l!|| \0f)*
pOlril) Ml«u,v -, filDA» pllWUXAfil 1)
HJiMl», Dl PIHIDl, ll) 'ririjl, lj)
fi|-»i.'»jf); Ad ...uniu.- |,ivv *> A l)«ll»rio i'igtiín; HiiTfito M«l») • Rirniii*
l|í'l)i-|i|ii» niwilrt llBiiiiilBí HuiU»i|'ie Dlfllfl m líominm,

»"4r|»;A|A ¦» Ifi n llll
|)!.'!l| l.'3'lile. do aUnjfl. I|,|i a,

ijniiHi, iiiuif» m - iii),i ii,,|j|, fui»
yml-, ,|l l.'ji|np,li, |<lliii)|'i) ii >!»»»- SÁ»
lolufli» Tiivmii.i. Illilll ^lllllll.li»
Imiiii |i) il) mu nu Cn/. y| i',im,
ii Miuiini» |'"iiii (i|.)D . «ilvld VI»ili» iiiii) Kiiiiiinli» iimlii. iii,l«imiiiii \'ui n nihitt Au min").
tlltl fífíítl MflJIWllrííll '!• itl

»IWI»,tMU ii* IIIWMMw i km
m i tx'^ **» ** iw I>f, »>'m"»

31 — "llerlinl ri» ClAilrtla Muzlo",
3I„I0 >> "Progrumii rt» VaIsh»", 32 .-."riiim-vAln oiiliiirnl", 33,m *. "Pro.
gr»»)» rom iiiiiiiinm IninjriOaj ím mo-llvo» popiiUrn» osp»nli(,l»i',

lUCimORA PA PBBFBITURA
IP H II.*)

l» m JOIllll riO» PrO/lllf/fM, flU*»lwnintó„mmr»ili fmnm. ri* orouis*Ir», mn r riii|,i,i,„,,i„ inmiAiii í.Pruiriin» Hriso, ni - Bii|i|i)m»iiin m,
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^pertinh0 • (Q cfk é cowOb
A mspelorla do Trá/ego — mui-

to tintes il" ¦**«! *•" Silencio — M
enlaçara, cnrlriojnmente, noa proif-
mlâatcs tios hospitais, taboletas re-
ciiiiiciiiiniliio aos condutores áe vel-
enlns d ws ss nfosfinessem, tonto
...anto possível, dc /ascr rutdos ca-
ne-es ile perturbar o sagrado sos-
.-nó dns doentes.

,Viin siio, porem, apejias os vel-
eidcis une portem cniuar dano nos
.«lermos. E quero exemplificar
c0„ um caso cuja existência me
narere Incompreensível.

Como se sabe, na Praça da Re- i
«ttbllcn — trecho entre Moncorvo
rii/io c Frei Caneca — estA o Uos-' 

/„• ao Pranto Socorro, importan-
mstma dependência municipal, E IA
,,iiB os discos com que a Inspeto-
rin rfc Trá/ego procura acautclar o
['"uso das centenas de doentes
atendidos naquele estabelecimento,

algumas casas adiante, no
quarteirão, num casarão

ASSUNTOS ORIENTAIS

Ora,
mesmo11.(0 (is sncndnj, hA um "clube de
tanta"; que abre seu "salão" a tan-
fo por cabeça, no minimo tres ve-
uspor semana. E estA bem visto
íu- a lei do silencio vol por agua
(baixo ató a madrugada.

Note-se mais: entre o Hospital t
. ,'-!ube" existem . . . duas "cape-

;„," destinadas a «eíorlo de ãefun-"', 
, a contrato de funerais I

As nmbiilniicla» da Assistência
instam s repassam "abaladas" e os
SíV-ns da 1. T. dão mostras de en-
cnbulnçíio ...

Multo interessante. í.

MANUEL ONOFRE. — Acha-se en-
tiauecliio o lar do coronel teimam de
imfrnífi* Moitlz Pinheiro, diretor da
í-ihriM dc Bonsucesso, e de sua es-
lota <ra. Dulce Monlz Pinheiro, com
W nascimento de um menino que re-
U-bcrií o nome dc Manuel Onolre Mo-
^ANTÔNIO LUIZ. — EstA em festas
„ lar do sr. Álvaro de- Carvalho, do
comercio desta praça, e de sua esposa,
tra Teresa dos Santos Carvalho, com
o nascimento de vm menino que rece-
terá o nome de Antônio Luiz.

EU AH A. — Com o nascimento ae
«ma menina, que recebeu o nome de
ruana, estA em lestas o lar do casal
Guilherme Vieira Cavalcantl-Iolnnda
Americano Cavalcanti.

'Aniversários
!¦¦•—¦" sT

Faicm anos hoje:

O dr. Oildo Amado
—Sr. Helin W. Rademaker
_ Jornalista Carlos Pereira da Silva

Sr. Wilson Ribeiro de Barros
Sra. Maria Amélia Caldas de

Vasconcelos Ferreira, esposa do enge-
nheiro Antônio Gomes da Fonseca
Ferreira , ... ,_ Sra. Maria da Penha Madureira
Vieira esposa do capitão da Policia
Militar Antônio Joaquim Vieira Ju-
nior. ,

_ Fez unos no dia B a menina
Aríete, tllhinlm do sr. Antônio Bra-
ga nosso correspondente em Cam-
pos. e de sua esposa, sra. Alice Men-.
des Viana Braga

_ Transcorreu no dia 9 o aniver-
lario da srta. Maria de Lourdes
Máhh&l», filha do sr. Saturnino Ma-
nhíls e da sra. Maria de Froitns
Manhnls, residentes cm Campos.

Noivados
Com a srta. leda Cncllio de Sou-

sa, filha tio sr. Sllvnno Coelho de
Sousa, chein ria Seci;fio dc Reclama-
çõei rio Serviço rie Anuas e Esgotos,
• da sra. Zclllida Coelho de Sousa,
eontratou casamento o acadêmico Ar-
tur iMmiielro Rodrigues, íillio do sr.
José Monteiro Rodrigues e da sra.
Znimira Cortes Rodrigues.

Contrataram casamento a srta,'
Ivone Correia ria Costa, filha do ma-
Jor Raul Rodrigues Xavier e da sra.

Bilvia Martins Xavier, e o farmaceu-
tico Jair de Mendonça.

Casamentos
fcs—' -"¦ —

SliTA. ANGÉLICA MARQUES - SK.
EDGAR OAItCIA I.OnAO — Realiza-
ie. hoje; o enlace matrimonial do
Jornallstn Eclçar Onrcia De Lcger Lo-
büo. rnm a srta. Angélica Marques,
filha da viuva sra. Tarclla das Neves
Marques. Nos atos civil e religioso
jerviráo dc testemunhas, por parte do
noivo, os srs. José Gnraa Malcher, ln-
terventor federal no Estado do Parn.
e o Jornalista Petro Timóteo de Al-
meida Couto e, por parte da noiva,
os srs. Otávio Eurico Álvaro o Milton
do Amaral Moreira.'A cerimonia religiosa rcallzar-se-ft
na matriz de N. S. de Lourdes, a
»venlda 28 de setembro, as 18 noras.

•fi í

SRTA. MABISE COELHO-DE. JOSIAS
FERNANDES — Terá lugar, amanhft,
0 casamento da srtn. Marise Coelho,
filha da sra. Matilde Nunes Coelho,
«om o sr. Joslns Fernandes, módico
nesta capital. ."Serio testemunhas da noiva, no ato
ilvll, o Fi'. Olinto de Almeida Filho
* sra. Nauêge Lemos de Almeida e pa-
drlnhos, no religioso, o sr. Bonifnc o
Nunes, e sra. Maria Amélia Sampaio
Nunes a do noivo, no civil, o sr.
Cândido Meneses e sra. Maria Edllo
Vllar Meneses; e no religioso o sr.
Cincinato Moreira Alves er sra. Leo-
nor Maurell Alves. A cerimonia rellglo-
ib scríi efetuada íls 17 horas, na ígre-
Ja do Santa Teresinha.

SRTA. JULIETA 
'ALVES 

TEIXEIRA
BS5TOS-SK. JOSÉ' AUGUSTO BI-
BSS — No próximo dia H, serft ce-
lebrado nesta capital,, o casamento da
»rtn. Julieta Alves Teixeira Bastos,
filha do sr. José Alves Teixeira Bas-
los e da sra. Clementina Teixeira
Bastos, com o sr. José Augusto Bl-

abas, do nosso alto comercio.

piâ-oriâge

PEI.AS VITIMAS DA GUERRA —
for Iniciativa de um grupo do senho-
fts brasileiras e Inglesas, lniclar-se-
,lo, hoje, na residência da sra. LandB-
.borB, em Petrópolis, os chás em be-
Setiolo rins vitimas da guerra; sendo
lortcados 50 prêmios da Tómbola da
.Vitoria. As mesas para hrldge pode-
rio ser reservadas cpm as sras. Mas-

DESAPAREÇA POR VM MOMENTO... — Se você achar
que deve endireitar o penteado, aplicar "rouge", "baton",
)pó, enfim, "recompor-se" inteiramente, peça desculpas e
"desapareça" um momento, para isso. Não é distinto "com-

por-se" em público, a não ser para ligeiros retoques

Resumo telegráfico
de. ontem

Os governos de Londres e Wnshin-
gton Interpelaram o do Vlchy a rer.-
peito dos abastecimentos remetidos
pela Tunisla às forças do Eixo na*Llbla.

A nviaçno alomlt bombardeou a
zona setentrional do Egito:

-— Estft sendo travada umá batalha
de proporções consideráveis entro Me*
killi e Tcngeder.

So' o .desfecho da atual batalha
do deserto íor favorável ao Eixo, os
aliados reUrar-sc-lam - sobre Tobru.t
e Bardia.

O grosso do exército do Nilo estft
a caminho do Pacifico.

Do exterior, pelo. correio
O sr. husseln ScrrI Pachft, chefe

do Gabinete egípcio ofe-receu, no dia
22* do novembro, no Hnnes Hotel, um
banquete ao ministro plertlpotencla-
rio do Brasil. •

O governo britftnlco nemeou umn
comlssfto especial para estudar o pro-
blema das expedições postais para o
Egito, o Líbano, a Síria, a Palestina,
o Iraq e a Ilha de Chipre.•

Afim de encorajar os recem-casa-
dos, o governo do Egito decretou to-
das ns facilidades possíveis para a
realização do casamento e estabeleceu
o dote do Estndo quo consiste cm pre-
sentenr os nubentes com uma mo-
bllla. •

O prefeito do Cnlro recebeu uma
estranha petição do ndmllnlstrador

do cemitério de Al Khnflr, relatando
a falta de trabalho porque ninguém
morre na sun clrcunscrlção desde
sete meses. O queixoso pediu a sua
.transferencia para outro cemitério
que seja mais freqüentado por...
mortos.

CERA MERCOLIZADA 
"""t'.".'»:

(MERCOLIZEÒ WAX) ¦

MODAS
Por Lucie Séguier

BU um lindo modelo de atraente fa-
queta, própria para os esportes. Sua
confecção á dc "rayon" preto e uma
mescla de linho com branco. O ves-
tido tem uma gola em, V, cora, uma
guarniçao de cordão coberto, em
branco, e com botões cobertos da
mesma cor. As mangas, curtas, tam-
bem brancas, formam uma linha re-
guiar dos ombros. Na cintura, exis-
tem dois triângulos (com as pontas
para a direção externa, fechando
com botões pequenos, cobertos. At
partes brancas são bordadas comple-
tamente com "soutache" branco. A
saia tem seis partes para ampüá-Ia.

set e Q. Landsberg, tel. 3-233 t, para
o chft com a sra. Caln, tel. 3-797.

Exposições
AUGUSTO RODRIGUES •— Foi

prorrogada até 13 do corrente a Ex-
posição de pintura e desenho de Au-
gusto Rodrigues, cujo encerramento
estava marcada para. ontem. Tem
sido Incomuin o Interesse publico pelo
certame, que é todos os dias visita-
disshno. lí.

Diplomáticas
SB. FELIX NIETO DEL BIO -—

Com destino a Bantiago, via Buenos
Aires, partiu, ontem, pelo "clipper"
da Pan Amerlean Airways, o sr. Felix
Nieto dei Bio, membro da delegaçfto
do Chilo ft Terceira Reunlfto de Cou-
sulta dos Ministros das Relações Ex-
teriores das Repúblicas Americanas,
hft pouco reunida nesta capital.

Excursões
CRUZEIRO TUBISTICO, INTEB -

AMERICANO — Noticias recebidas
pelo dr. Juvenal Murtinho Nobre,

m
i

DIAS 14 - 15 - 16 - 17
„„ «SAIjAO DB FESTAS" rto novo

Edificio Francisco Serrador
4 Bailes a Fantasia

3 Matinées Infantis
• (JIlitrlImlflAó dn p»mlo»>

A lt ft M V H r (I H ft A I) o
iWriigSo* <1« COIOMD c AOfHJAftONJÜ
.. mill n li<«.)iiilit "HHvit J»rnKll«lr»" -

Ori|IM"tlMIH Itn

N A i' O h V' ¦* O
TAVA il « H

presidento do Touring Clube do Bra-
sil, anunciam terem chegado a Bue-
nos Alres os excursionistas que, in-
tegrando o Cruzeiro Turístico Inter-
AnTerlcano, foram até o Chile e a re-
glfto dos lagos. As mais belas cidades
e regiões turísticas da República an-
dlna, inclusive Santiago, foram visi-
tadas pelos . excursionistas, que em-
barcarüo por estes dias, para* o Bra-
sli, a bordo do "Almirante Jacegual"
do Lloyd Brasileiro.

Viajantes
SB. JOSE' MABTINS -- Partiu on-

tem, ft noite, para Juiz de Fora, em
visita & FAbrlca do Exército ali exis-
tente, o sr. José Martins, do alto co-
mercio desta praça.

SE. EEGIS PACHECO -— Proceden-
te~"3a Baia, acha-se nesta capital,
acompanhado de sua esposa, o sr.
João Regls Pacheco, pai do dr. José
Regis Pacheco, clinico cm Niterói.

I)B. VITORINO MONTEIRO — Re-
gresso** deMInas acompanhado de sun
família, o dr. Vitorino Monteiro, cli-
nico nesta capital.

"In memoriam"
BR. TEODOMIRO TAVABES — Por

alma do dr. Tcodomlro Tavares, será
celebrada missa de 30.o dia, no próxl-
mo dia 10, as 9,30, no altar de N.
S. da Conceição, da igreja de SSo
Francisco de Paula, a mandado da
sua familia.

Falecimentos
DB. ANTÔNIO JOAQUIM DE AL-

BUQUERQUE MELO — Faleceu, neS-
ta capital, o dr. Antônio Joaquim d»
Albuquerque Melo, Juiz aposentado dos
Feitos da Fazenda da Prefeitura do
Distrito Federal.

O extinto que era natural de Per-
nambuco, foi representante desse Es-
tado, na Câmara Federal. Tendo trans-
terldo sua residência- para esta capi-
tal, exerceu os cargos de delegado
auxiliar e chefe de Policia, interina-
inente, no governo do presidente Ro-
drigues Alves. Mais tarde foi nomeado
2." procurador da República, tendo
sido tambem advogado do Lloyd Bra-
sileiro.

O dr. Antônio Joaquim de Albuquer-
que Melo, que faleceu aos 75 anos de
Idade, deixou viuva a senhora Ame-
lia Ana de Albuquerque Melo, e três
filhos: oa drs. Lineu de Albuquerque
Melo, advogado nesta capital e pro-
fessor da Faculdade Nacional de Dl-
relto e da Faculdade Católica do Dl-
reito; Fausto de Albuquerque Melo e
sra. Alice de Albuquerque Melo.

O enterramento efetuou-se, ontem,
nb cemitério de Sfio Jofto Batista, ten-
do saldo o féretro d& capela de Santa
Teresinha com grando acompanha-
mento. ' -fi

SBA. D.TANIEA BENAO — No Hos-
pltnl N. S. da Saude, faleceu a sra.
D]nnii'a Machado Bennc, viuva do
advogado Paulo Bennc- e cunhada do
Jornalista Augusto Bennc.

O enterramento teve lugar ontem,
no cdmiterlo de Suo Francisco Xa-
vier.

Enterros
SB. BOBERTO .IOBGE DO COUTO

 Realizou-se, ontem, no cemitério
de Sfto Jofto Batista, o sepultamento
do nosso prezado companheiro, ,sr.
Roberto Jorge do Couto, agente de pu-'
bllcidade, que hft anos vinha exercen-
do sua atividade no DIARIO DE NO-
TICIAS, e fnlecldo ante-ontem em sua
residência ft rua Ipiranga 105.

.O extinto era uma figura largamente
oonhecidn nos círculos pubiiclturlos e
na imprensa, gozando de geral esti-
ma e conceito por sua operosidade e
aeus predicados mernis.

O cnteih.mento teve vultoso compa-
«cimento de colegas e amigos do ex-
tinto. Representando este Jornal com-

pareceu o sr. Pérlclcs Neiva, chefe do
nosso Departamento de Publicidade,
que depositou no féretro uma coroa
de florre, em nome da admlnlstraçfto
do DIARIO DE NOTICIAS.

Missas

CELEBRAM-SE HOJE AS SEGUIN-
TES:

João Gonçalves Figueiredo — 12.°
aniversário. Igreja de N. S. da Pie-
dade, fts 8 horas.

Fausto Gomo» Pimentel — 7.*> dia.
Igreja de S. Fco. do Paula, fts 8 Vi
horas. ,

Cecília Popollno — 30.o dia. Igreja
do N. S. da Concelçfto e Boa Morto,
fts 10 horas, •

Olcclo Nascimento Sampaio — 7.°
dia. Jsrcja do N. S. do Carmo, fts
9 Vi horns. .

Maria Emiti» Braga de Moneswi —
6.o més. Igreja dn Candelária, lis 9
Horas.

Valdemar Cftnillilo do Almi*ld» — 7.»
dia, Igreja de N. S. da Snlete, fts
9 Vi horas.

GUERRA A GASOLINA
IIhii ns iTtiiH UOVAI, ou líuiiierslila,
iiiii* «"alli" UiMilim de KilJiiillim r prnii-
lnu inini ii|illi'iirlin IiiiimIIiiIii uns mui-
vela. !• ii.iiiiiIíii,», i.uiii ir.iiiiíi •> ir-.-,iiii,

l'l".|ll'l'IIV!lllll'llt|., •

Chogaram ao Líbano e ft Sirla, du-
rante o último verão, aproximaria-
mente, cinqüenta mil gregos que
conseguiram escapar dn extermínio

no qunl estft. sujeita toda a popula-
çfto masculina'dos Bálcãs. O governo
norte-americano, que tomou a si a
responsabilidade das despesas dos re-
feridos fugitiv.os, remeteu para Bel-
ruth 20.000 cobertores, 219 caixões
de roupas e uma tonelada de reme-
dios.

•
O Jornnl :A Ação", órgão dns "Le-

giôcs Libanesas", editado em Belruth,
publicou a seguinte carta endereçada
pelo presidento Roosevelt no sr, Jor-
ge Hndnd, residente em Luislana:"Em toda a historia, o Líbano se'levantou sobre os coníluentes dos
caminhos vitais da humanidade. Seus
habitantes, por força do contacto

com os outros povos, devido ft sua
situação geográfica, adquiriram qun-
lidados prlvilqgladaa. Herdeiros do
Ilustres nnvcgndores e de ativos In-
dustrlns, grnnde número dc libaneses
aportaram fts costas nmcrlcannn, onde
seus estabelecimentos floresceram, As
demonstrações públicas de npolo no
governo, promovidas pelos desecn-
dentes de sangue libanês nascidos nos
Estados Unidos mo comovernm pro-
íundiimrnte, o nos mesmos cu dedico
a minha gratldfto".•

A renda das estradas do ferro do
Egito, no período do 1 tio mnio a
10 dc novembro alcançou a soma do
4.854.200 libras. •

A Instituição do Congresso dn Clvi-
lização Arnbc' tevo lnrga ' repercussão
no Oriente Médio. Os presidentes do
Líbano e da Síria resolveram apoiar
oficialmente esse importante empre-
endimento da iniciativa do governo
egípcio, •

Trezentos mil operários lndús rea-
llznram um comercio monstro cm
Cnlcutft no qunl deliberaram ajudar
a Russla cm homens e em armamento,
sem condições. até o triunfo final
dessa naçfto aliada.

¦ 
*

As colônias Árabes nos países ame-
rlcanos suspenderam todos os fòatl-
vais o bailes, cm consideração ft atuai
situação de dores o de sofrimentos
em que vive a humanidade.

Noticias da .colônia
Realizou-se em Sfto Paulo, o enlnca

matrimonial da srtn. Marina Hnssib
Knsam, filha do sr. Hnssib Kosam e
de d. Nnzlra Kosam, residentes em
Belém do Pará, com o sr. Tnmln
Knppaz, filho do , sr. Elian Kappaz
e do d. Emilia Kappaz.*

Casaram-se na. Paulicéla a srta.
Santinha Nnhas, filha do sr. Razuk
Nohas e de d. Znrlíe Nalias, jft ia-
leclda. . *

O prefeito municipal de Fernando
Prestes, sr. Luiz Di Faggi Neto, ca-
sou-se com a srta. Helena Mussi, fl-
lha do sr. Elias Mussi e de d. Luiza
A. Mussi.

Drn-in-onfo »e«s cabelo» comurnameme "glitteb" — cm
todas as cores para qualquer tollcle.
Casa Hermanny — Gonçalves Dias, AO.

Música

|~V0CÊ SABIâ?

V\"^Sí4H

Os Tupis e Tapuias, as duas gran-
des nações indígenas em que se divl-
dlam as tribus na época do descobri-
mento do Brasil, tinham tambem, gos-
to pela música e peld daiisa.

Seus instriímenlos eram a buzina
IINUBIA) a trambeta (BORÉ) o Iam-
bor IUAL), a flauta de. osso humano-
IMIMRI), a avenca de taquara de
duas e três canas (TORô) e o cho-
calho (MARACAl constante de uma
cabaça cheia de pcdrlnhas.Suas dansas deiiomlnauam-se PO-
RACtS.

VIDA BANCARIA
Instituto dos Bancários

A Junta Admlnlstratlxa na sun
sessão de 6 de íoverelro corrente Jul-
gou os seguintes processo: ]

REVISÃO DE APOSENTADORIA - ''

Mantidas ns do Luiz Gonzaga de Fi-
gueiredo Cortes, Frutuoso da Silva
Bandeira, Veladimer Correia, Anriién
Glovanni Battlsta Morctto, Anloiuo
Júlio dos Santos Borges, Allrcdii Bar-
bosa, Osvaldo Francisco Gomes, Os-
car José Crlstlnno Bntlstn, Júlio Go-
mes Bnrcelos, Alberto Vnuchnn Coi-
rela, Alfredo Porto, Maria Ernestina
Siemund, Henrique Clarcncy o Fausto
Silva.

APOSENTADORIA REQUERIDA —
Concedida a oo Hlrnn Assunção Leite.

TENSÃO' REQUERIDA — ConçBfilCJiy
a dt- HiRinia Franco de Sa Machado
e suas filhas Maria Antonieta e En-
gracia.

Pelo presidente íoram despachados,
no dia 0 de fevereiro cm curso, os
seguintes processos:

AUXILIO-ENFERMIDADE — Maria
José Cabral Júnior o Alfredo Mario
Pinto — Deferidos.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
— Margarida Borges — Deferido; Uc-
nato Rochn — Indeferido.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
'INDEVIDAS — Alexartdre Sonres Bnr-

bosa, Slla de Oliveira, César Augusto
dos Reis, Jofto-Pedro Mnsslcre Tlbau,
Adolfo Pores Vllchez, Antônio Araújo
Reis Coutinho, Edmar dt Deus Nunes,
(1 periodo), Edmar de Deus Nunes
(outro período), Hnriillton Oliveira de
Araújo, José Gonçalves Rodrigues,
Darci Pinto Correia da Veiga e KoJU
Nnritoml — Deferidos.

SERVIÇOS MíipiCOS

Teve o seguinte movimento a ns-
slstcncia médica prestada aos ason-
cindos do Instituto no dia 9 de fe-
vcrclro corrente: 50 primeiras con-
suitns; 1 visita domiciliar; 19 exames
de laboratório; 8 exames de Raln X;
10 inspeções dc saudo c a internações
hospitnlnrcs, sendo pnrn: associndn
Vanda de Andrade; Renato, benefi-
clnrio de Armando Rosn; associados
Péricles Vieira Brasil, Pedro Feirei-
ra da Sllvn e Maurício Ptich; Maria
de Paiva, beneficiaria tle Rosalvo Pe-
reirn; Linnn, beneficiaria de Silvio
de Matos Meurer; Antonieta, benefi-
ciaria de Geraldo Castelo Branco, e
Auta Magalhães Jordão, assoclnda.

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
Essa Carteira teve o seguinte mo-

vlmento, ontem:
Totnis anteriores: 21 184 empresa-

mos no valor de 43.302:100S000; no
Distrito Federal, 7 empréstimos no
valor de 18;000$000; no Interior, 16
empréstimos no valor de 33:6005000.
Total: 21.207 empréstimos no valor
do 43.413:7005000.

NOTICIAS DO DASP

Período de trânsito ern vir-
tude de remoção

Importante parecer da Divisão do Funcionário
Público, firmando doutrina — Informações sobre

concursos e provas
A' Secretaria Geral do Ministério da

Guerra solicitou parecer rio DASP so-
bro o período de trânsito convertido
a Mario Roberto Brandi e Soveflhd
Firmlno de Lima, escreventes, clnsi.e
G, do Q. S. do mesmo Ministério

O cnso é que, cm virtude de rem
ção, foram concedidos Aqueles funcio
narios 30 dias tle trânsito, na torma
do artigo 33 do Estntuto..

Em fnce, porem, do estabelecido no
seu artigo 40, consultou aquela Secre-
taria:

a| desde que data deve o funcio-
nario, quando removido, contar os 30
dias do transito: se a partir da pu-
bllcaçfto do respectivo nto ou do seu
desligamento;

b) se, dcniro desse período, deverão
ser incluídos os dias gastos cm vm-
gem;

C) se o funcionário tem direito un
vencimento integral durante o período
do trftnslto;

d) se, considerado esse, a partir da
data da publicação' rio decreto, como
conclrlnr o caso do funcionário, nue.
por exigências do sorvlço, não puder
ser dcsliando naquela data; c

e) se tem direito a trânsito o íi<:v
clonarlo removido de uma pnra outra
repartição, localizadas dentro da nus-
ma cidade.

A propúslto, a Dlviüão do Fune.io-
nario Público foi de opinião:

p i £. N O s.

Essenfelder
Stmnway &Sons

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

Estilo de plantão hoje, a partir das
20 horas, as seguintes farmácias: —

101-b - Es. M. Rangel 528
C. Machado 1480
E. I. Mogalh. 684
Jofto • Vicente B67
Silva Vale 326-b
Topazios 208

Elias da Silva 417
Av. Suburb. 0441
Cel. Rangel 450
B. Vermelho 527
Av. A. Clube 2297
E. Otavlano 286
Silva Gomes 8

24 de Maio 428
Ana Nerl 2078
Sousa Barros 62b

B. B. Retiro 151
L. Vasconcel. 503
Dias da Cruz 1
Arist. Caire 349

A. Miranda 38
J. dos Reis 625-b

2 de Fevereiro 386
Eng. Dentro 104
A. Carneiro 65-a
T. Oliveira 50-a
João Ribeiro 196
Av. Suburb. 5U25
Dr. Bulhões 145
Tte. À.Cuiiha 10a

-Uranos 997
Jofto Rego 1U1

Cai 134
Est. B. Pina 890 D

Ibirn 80
L. Rodrigues 10 n
Frnnc.o Real 45

-Est. St.» Cruz 492
P. da Rocha 37 li
C. Agostinho 17
C. Benlciò 319
Av. G. Dailtas 12
Sen. Cnmar.ft . 41
F. Cardoso 211

Matoso
Santa Maria 6
Lauro Muler 64
catumbi 80

Arlst. Lobo 238
Hnd. Lobo 123-b
Bispo 139-b

P. C. P. Front. 48
Catete 287

Laranjeiras 384
-Mauà
-Lapa

Catete *
Av.A. Paiva

-Vol. Pátria
Vise. O. Preto
S. . Clemente
J. Botânico
M. Cantunrla

-Vise. Pirajá
Montenegro

Siq. Campos
Av. Copacab.a 599
Av. Copac. 498-a
Av. P. Isabel 46
S. Fc.o Xavier 3
O Bonfim
Bon Vista
S. L. Gonzngn
S. Cristóvão
Bela
Fig. Melo
Aua Neri
Beln
Av 28 Setemb.
Av. 28 Setem.
Vise. Sta. Isabel 4
Vise. Abaeté 34
Itabalana 3-a

B. Mesquita 238
-B. Mesquita 780

Est. M. Rangel 79
Est. M. Felix 504

-Sldonio Pais 19
C. Machado 15tili

143
35
37

201a
. 451

84
186
720
8-a
538
139

83

•Hll
105

llll
64
115-1
372

4
711
21

283

Para aliviar a surdez
catarral e os zumbidos

tios ouvidos

c/e V. S. sofre cie surdez catar-
ral e zumbidos nos ouvidos, com-
pre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome uma colher das
de sopa quatro vezes ao dia.

Isto pode aliviar-lhe pronta-
mente os incômodos zumbidos dos
ouvidos. Ar narinas obstruídas
descarregam-se, a respiração so
torna mais facll e o desprendi-
monto do muco nasal na gargan-
ta desaparece. E' agradável de
tomar. Toda pessoa que sofre de
surdez catarral e zumbidos nos
ouvidos deveria provar e3te re-
medlo.

Registro bibliográfico
FECUNLIDADE E INFECUNDIDADE
PERIÓDICA DA MULHER, OB. EU*
V/IN WOLFFENBUTTEL Ed. Globo,
Porto Alegre — A questão da regula-
rlzação da natalidade, mediante o es-
tabelecimento dos períodos de íecun-
didade e esterilidade . da mulher --
vitoriosa no consenso, dos maiores cl-
entistas especializados — está expos-
ta numa serie de. volumes em que o
dr. Erwln Wolffenbutel reuniu uma
verdadeira enciclopedin sobre o as-
sunto .E* uma coleção .de 3 tomos,
sendo o l.o intitulado: "A Regulariza-
çáo Cientifica da Natalidade" e o 3^
"Esterilidade Matrimonial", n sair. O
autor' coordenou e comentou ns te-
ses dos maiores autores, os resulta-
dos de suas observações' e experlen-
cias, constituindo um livro de ex-
cepclonal utilidade para os médicos,

I os juristas especializados em invés-
tigações de paternidade o om geral

' para todos quantos se interessam pe-
los estudos dessa natureza. — N. L.

________9

^^^^W^^Ê''_^^^_^í
r

Dr. Spinosa Rothier
Vias urinaria», complicações,

doenças sexuais. Slfllls — Edi-
ficio Carioca. 2 às 7. — Tel.l 22-3361

CINEMA
COLONIAL

Largo da Lapa - TeL: 42-8512
2:* feira, 16, das 13 às 19 hs.

BAILE DOS CASADOS
Magnífico e amplo salão

REFRIGERADO
NúmeVo limitado de ingressos. Pedi-
dos pelo telefone 42-8512 ou na bi«

lheteria do cinema
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Noticias Diversas
RECONHECIMENTO DA NOVA DIRE-

TORIA DO SINDICATO
O Sindicato dos Empregados em Es-

tabelecimentos Bancários enviou o se-
guinte telegrama ao ministro Marcon-
des Filho, titular da pasta do Tra-
balho :

"Sindicato empregados estabeleci-
mentos bancários, oito longos meses
passados eleição sua nova diretoria,
vem apelar pela terceira vez junto
Ministério Trabalho, capaz determinar
seu reconhecimento legal mais breve
prazo possível, consentanenineiite pala-
vras estimuladorns proferida» voasencia
cinco corrente sobre necessidade in-
tensificar vida sindical, do que de-
cone naturalmente a prerrogativa de
serem empossadas com presteza as ad-
minlstraçües sindicais legitimamente
eleitas. Estamos seguramente infor-
mados processo esse reconhecimento Já
atravessou todos trâmites consignados
nova lei sindical, sendo que diretor
Departamento Nacional Trabalho ln-
formou término aprovação semana
atrasada e Departamento Comunica-
çôes, cumprindo ordens vossencia, nos
comunicou dito reconhecimento depen-
dia exclusivamente segundo pedido es-
elarectmentos, a Ordem Politica Social,
atendido vinte quntro dezembro últl-
mo, de maneira possibilitar posso em
seguida. Reiterando termos nossos te-
legramas trts setembro seis outubro
ano passado dirigidos antecessor vos-
sencla, pedimos venia levar conheci-
mento vossencia que demora relerlda
continua agravando, motivos adminis-
trativos, desenvolvimento nossas ali-
vlüudes na defesa interesses proflsslo-
nals bancários cariocas com reflexos
sumamente prejudiciais nossa economia
interna o que nos impede desempenhar
melhormente nossos deveres colabora-
ção Justo quando se processa Íntegra-
vao sindicatos novas diretorias obra
governamental. Certos vossencia, cum-
prlndo promissor programa sua adml-
nlstração, sanará sltuaçáo aluai labo-
rlosa doasse bancaria carioca, apre-
sentamos vossencia nossas respeitosas
saudações. ¦— Artur Pereira Morais,
presidento".

O CARNAVAL DOS BANCÁRIOS
O .Centro Cultural e Recreativo dos

Buncarios, a exemplo dos anos ante-
rloros, realizará nesto Carnaval gran-
des festas carnavalescas, desta vez no
Teatro Carlos Gomes, espcololmenle
hdnptado para esse fim. No ano pas-
sado, os grandes bailes do Centro Cul-
liual lorum realizados no Cinema Co-
lonihl, obtendo o nm!» completo 4..1-
to. Esle ano foi escolhido um locnl
imilto mais amplo e que oferecerá
maior comodidade n familia bancaria
nos quatro dias de Momo.

O Teatro Carlos Gomes apresentará
luxuosa e original ornamentação e pa-rn as dansas foram contratadas exce-
lentes orquestra».

"Iodastenil" e a
arteno-esclerose

As gotas IODASTENIL evitam
e tratam, limpando as artérias o
desimpedindo a circulação. IO-
DASTENIL. (iodo-peptona) é a
medicação do coração em todas as
idades.

TABU. .adas
Sextilha vencedora do concur-
so realizado, ontem no '¦¦ Radio

Clube do Brasil:
A Via-Lactea estende-se for*

mosa,
Como1 uma esteira imensa e

luminosa,
Bordando o céo de encanto e

de fulgor

Tambem na terra, uma outra
estrela brilha:"CERA TABU" — das ceraa

maravilha,
E dos salões, o mágico esplen-

dor!

ai que o funclonnrlo removido r.u
transferido, dispõe, n partir da paibll-
cação do respectivo decreto, de 30 tílÀE,
prorrogáveis por mnls 30, pnrn entrar
em exercido na nova repartição;

b) que, nesse, período, está Incluído
o de trânsito, isto é. o quo o fiinnior
nario gnstar em viagem, o qunl, para
todos os efeitos, deverá ser coinirte-
rado, como rie efetivo exercício, a Pair-
tir de seu desligamento; e

cl que náo terá direito a esse pe-
riodo o funcionário removido de uma
para outra repartição localizada na
mesma cidade.

O presidente do DASP homolorsaW
este pnrecer.

CONCURSOS EM REALIZAÇÃO
ALMOXARIFE — Reallzn-se ama-

nhã, ns 19 e 30 horas, no Externato
do Colégio Pedro II, a prova de Co-
nheclmentos Gerais.

ARQUIVISTA — Hoje. ás 19 c HO
horas, será realizada, no Externato do
Colégio Pedro II, a prova de Cominc]:
mentos Gerais. Amanhã, será renil-
znda a prova de Datlloaratia, na E*.-
cola Remington e na Casi? Edison, con-
forme escala e horário que am-mhft
divulgaremos-.

CONTADOR — Será fcltn amanho,
durante o expediente, n entrega cios
certificados de habilitação aos ca iril-
datos classificados,

ENFERMEIRO — Estão chamados,
nos dias indlcndos, ás 8 e 30 horns,
ao pavilhão do aulas dn Escola Aua
Nerl, rua Benedito Hlpóllt.o, n. 275,
nfim dc se submeterem á prova pró-
tica, os seguintes candidatos: Hn*c:
Ns 111 a 116, Suplentes: Ns. 117 a
120. Dia 13: Ns. 121 a 126. Suplcíi-
tes: Ns. 127 n 130.

PROVAS EM REALIZAÇÃO
INSPETOR DE ENSINO SECUNDA-

RIO — As duas partes tln prova KC-
rão realizadas hoje. ás 19 e 30 horas/
no Externato rio Colégio Pedro II. A
Parte I será realizada sem n auxilio
de qualquer legislação. As questões en-

volvem assuntos cuja solução dependt
do conhecimento da legislação do en-
sino nté 31 rie dezembro de 1041.

TECNOLOGISTA XVIII — Os candi-
... rintos estão convidados para a Paits II

i ria prova que será realizaria hoje, as
o- ' 8 horas da mcnhft, no Laboratório de

Produção Mineral, Avenida Pnsleur,
404.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Estão abertas na D. S. inscrlc5cs

paia os seguintes concursos c proves:
Assistente de Orçamento, até 14 oq
corrent' Assistente de Material, r il
24 do | rrente; Químico, até 5 oa
março; ajilotor c Escrivão de Coleto-
ria, até 30 rie março; Estatístico Au*
xlllar, até 23 rie março. Serão proxi-
mnmciilc abertas as lnscriçfles parn
Bibliotecário Auxiliar c Guarda Civil.

CHAMADAS AO S. B. M.

Eslão chamados ao S. B. M. dõ
INEP lPraça Marechal Ancorai, para
a prova de sanidade e canacldario 11-
sica, os seguintes candidatos oo con-
curso para Escriturário:

Hoje, ns 11 boras: 467 - 472 ¦
705 - 700 - 771 - 776 - 804'-

1000 - 1137 - 1364 - 1465 - 1643 -

As 13 horas: 450 - 468 - «06 ¦

(175 - 716 - 767 - 768 - 111 -
113a - 1261 - 1330 - 1764 - 1043.

Amanhã, ns 11 hnras: 1816 -
23S"!. - 2572 - 5611
2723 - 2724 - 2804
3358.

As 13 horas: 2032 - 2121- 2150

2442 - 2W3 - 2538 - 2642 - 3035 - 3066

3007 - 5173 - 3300 - 3476 - 3520 - 3708

3760 - 3942.

. Ml
008
1805

. 613
002

23-13
2653 - 2605 - 2705.
3034 - 3116 - 3310

PARA O CARNAVAL'
Rmices. batons, cosméticos, etc, Uso
somente de Una qualidade para nao
prejudicar a cutls. Encontram-se
Casa Hermanny —

na '
Gonçalves Dias, 50.

dr. m: vaz de melo
CLINICA DF. CRIANÇAS - Docente da
Universidade - Diariamente, ás 4 ns.
Urusuaiana, 66 - lEd. Ouvidor! .¦ 81.;
56Í) e 511. lona 4:i*HSW. Kcs.; Í2-HUWI.

Comprar npólicos é econo-
mizar, colaborando com o
Governo da União, dos Es-
tados e dos Municípios, na
solução de relevantes pio-

blcmas nacionais
Com a garantia de suas

apólices a

los da Caixa Eco-

lhe concede empréstimos até
a importância de 90 % de

sua cotação.
JUROS MÓDICOS — PRA-
ZO DILATADO — EXPE-

DIENTE RÁPIDO
MATRIZ: - Rua 13 de Maio

33|35 — 4.° andar
— das 12 às 17
horas.

AGENCIA: — Rua Buenos
Aires, esq. de
Candelária - das
9 às 17,30 hs.

CÀLL0S D0R1B0S
allivia a dôr em três segun-

dos! AppliqueGets-Ilduas
ou três vezes, e o callo des-

enraiza-selogo. Milhões de

pessoas por todo o mundo

usam este fiel amigo de

quem soffre dos callos —

GETS-IT
Para estar bem seguro
procure a Companhia

inglesa

Rua Teótilo Otonl, 34
Telefone: 23-2513

Clínica Dl Costa Leite
Complota aparelhagem para

oxnmoH o trntamnnloH
MnlofiUiiK Inlprnn* flo adulto»

o <Tliini;nii

ELiF/TItlOIDAniÜ MADIOA —
THATAMIONTO 1'HJtO

ItAülOHIOTICItM

CONSULTA» l'01'tll.AHKR, üllS, DAR
H AH 11 IIOIIAN, COM IIOIIA MAR
CAIIA, IIAN II AH III ¦ Tl!l„ M-41WI
• Hl A IIO OUVIIIOH, lim . Raln Mn

.11 H  UWMMII— ¦- I -»

IUM 

COLÉGIO PARA SEU FILHO
ATTI-CVTjMÍ Q I lliy EXAME DE ADMISSÃO EM FEVE-
Altlr-lMl-U o. i-UI/j imilto - mati.kjui.as abertas

Rua Silveira Martins, 151 - 153
Fone: 25-4055 (Catete) PARA O CURSO DE FERIAS

AM ANHÀ |jb] S] MÜll

I e Os 3 Patetas! / BHEN^ £ coBIW4 ||
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BOLETINS DAS DIRETORIAS DE IMFÂM-
TARIA, ARTILHARIA E CAVALARIA

Apresentações de oficiais — Movimento de pessoal — Resumo da

apuração final da seleção para o preenchimento, por promoção,
das vagas de sargento ajudante ——-

Diretoria de Infantaria
CAPITAL FEDERAL, 10 DE FE-

VEREIRO DE 1042. — BOLE-
TIM INTERNO N.» 35.

Publlca-se, do ordem do exmo. sr.
ministro, para a devida execução, o
seguinte:

APRESENTAÇÕES A ESTA DIRETO-
BIA. — Dc oficiais, ontem:

Coronel — Tito Coelho Lamego,
do 1." Regimento de Infantaria, por
ter terminado os trabalhos da Çomls-
sâo Revlsóra do R/10, concluído o
trânsito de 8 dias e seguir a destino
no dia 12 do corrente.

Major — Franklin Rodrigues de
Morais, do 1." Regimento de Infan-
taria, por ter vindo de Belo Horizonte
e apresentar-se fi sua unidade.

 Capitães — Almir Barreto de' 
Araújo, por ler sido designado para
» Escola Preparatória de Cadetes de
Fortaleza, transferido para o Quadro
Suplementar Privativo o ter do seguir
pelo "Para"; Concelçiio Nunes de Mi-
randn, do 14.» Batalhfio de Caçadores,
por ter do seguir para rua unidade a
11: Dloscoro Gonçalves Vale, por ter
sido transferido do 13.» para o 18.»
Regimento do Infantaria o seguir des-
tino; Francisco Mascarenhas Façanha,
do 14." Regimento de Infantaria, por
ter do seguir a 10 pelo "Pedro I"; José
Francisco Faria Neto, do Quadro Su-
plementar, por ter sido trancada a
matricula da Escola do Estado Maior;
Sérgio Meira de Castro, do Quadro Su-
plementar, por ter sido trancada sua
matricula na Escola de Estado Maior
por motivo de saude.

Primeiros tenentes — Ernani
Alrosa da Silva, por conclusão de tr&n-
alto e apresentar-se h Escola Militar;
Nelson Caraclolo Ponce do Azevedo, do
IB.» Batalhfio dc Caçadores, por ter
?indo a esta capital em gozo de tran-
alto e embarcar no dia 18; Rosalvo
Eduardo Jansen, do 15.» Batalhfio de
Caçadores, por ter que seguir destino
no dia 11; Kleber Assunçfto, por ter
aldo classificado no 3." Regimento do
Infantaria.

Segundo tenente — Hello da Cunha
Teles de Mendonça, do 1.» Regimento
de Infantaria, por desistir do transito
• aprnKfíntnr-se h sua unidade.

Segundo tenente mestre de mú-
sica — Mnnuel Francisco de Lira, por
ter passado pnra a Reserva por de-
creto de 16 dc Janeiro e sido desligado
do 3." Regimento de Infnntarin.

Segundo tenente dn Reserva, con-
Tocado — Manuel Amorim, por ter sido

, retlflcndn a sua ndlçfio pnra a 11.» Cir-
eunscriçiio tle Recrutamento em Belo
Horizonte c ter dc seguir a destino.

Segundos tenentes da segunda
tfasse da Reserva de Primeira Linha —
Anfllofio Viana de Carvalho e Ari Pa-
racampo, do 31." Batalhfio de Caça-
dores, por seguirem a destino no 'To-
dro I" nesta data.

ADIÇÃO DE OFICIAIS. — Ficam adi-
dos a esta Diretoria, de acordo com a
letra "a" rio art, 44 rio C. V. V. M.
B., os capitães José Francisco do Fa-
ria Neto e Sérgio Meira de Castro.

REQUERIMENTO DESPACHADO. —
Antônio Pereira da Cruz, primeiro te-
nente da Reserva graduado reformado,
pedindo medalha militar. — "Arqul-
ve-se, dando conhecimento ao Interes-
gado". Em 0 de fevereiro de 1942.

MOVIMENTO DE PESSOAL. — De
oficiais. — Transfiro, por necessidade
do serviço, os seguintes oficiais:

Primeiro tenente Farld Elias Kalll,
do Quadro Suplementar Geral para o

Quadro Ordinário, sendo classificado
na Segunda Companhia Independente
de Fronteiras: o segundo tenente Al-
varo Soares de Araújo, do 14.» Regi-
mento de Infantaria para o 30." Ba-
talhílo rie Caçadores; os segundos te-
nentes da Reserva, convocados, Jean
Ribeiro rio Prado, da 15." Clrcunscri-
efio dc nccrutnmonto e Jnfin da Fon-
seca Dortas. da IO.» Clrcunsorlçfio de
Recrutamento, pnrn a Segunda Com-
pnnhla do 33." Batalhfio de Caçado-
res, por terom sido exonerados dos
fnncfics quo exerciam naquelas ctreuns-
criefies. conforme publicou o "Dlarlo
Oflclni" de 31 do més findo; o segundo
tenente da Reserva, convocado, Álvaro
Augusto rie Oliveira, do 12." Regimen-
to de Infantaria para a 12.» Circuns-
criçfio do Recrutamento, por ter sido
nomendo, por necessidade do serviço,
delegado do Serviço de Recrutamento
dn 27.» 7.ona daquela Circunscriçfto de
Recrutamento, conforme publicou o
Boletim Interno do 6 rio corrente; por
interesse próprio, o primeiro tenente
Mnrln Stucky de Alencastro, do 7." Re-
glmento de Infantaria para o 7." Ba-
taihfin rie Caçadores.

Transferencia sem efeito. — Tor-
no sem efeito, por necessidade do ser-
viço. as transferencia sdos primeiro te-
nente Acnclo. Albuquerque Cunha, do
Qundro Ordinário (15.» Batalhfio de
Caçadores) para o Quadro Suplemen-
tar Geral e o primeiro tenente José
Guimarces de Azevedo, do 14.» Regi-
mento de Infantaria para o 30." Ba-
talhfio do Caçadores, publicadas nos
Boletins de 20 e 27 do mês findo, res-
pcctlvnmente.De praça. — Transfiro, do o.»
Batnihín de Caçadores para a Escola
Preparatória do Cadetes de Porto Ale-
gre, o soldado músico de terceira cias-
se Fausto Amo Koetz, afim de pre-
encher vnga de musico de terceira
clnsse (clarinete em slbl.

DESIGNAÇÃO DE OFICIAL. — Foi
doslgnndo, por despacho ministerial de
14, publicado no "Dlarlo Oficial" de
15, tudo de Janeiro rto corrente ano,
o primeiro tenente Salvador Gonçal-
ves Mnndlm, pnra exercer as funções
dn nuxlllnr dn instrutor de Infantaria
da Escola Mllitnr.

AINDA ADIÇÃO DE OFICIAL. —
Flcn adlrio a esta Diretoria, para efei-
to de ajuda de custo, o capltfio Diôs-
corn Gonçalves do Vale.

PERMISSÃO. — Tem permissfio para
uoznr nesla cnpitnl a licença porá tra-
tamento rie snudo quc lhe for conce-
dldn. o coronel Antônio CAndldo de
Almeida Costa, do 6." Regimento de
Infantaria.

(a) — General d cBrlgada Boanerges
Lones de Sousa, diretor de Infantaria.

Confere: — Tenente-coronel Otávio
Monteiro Ache, chefe do Gabinete.

Diretoria de Artilharia
CAPITAL FEDERAL, 10 DE FE-

VEREIRO DE 1942. — BOLE-
TIM INTERNO N.» 34.

Publico, de ordem do exmo. sr. ml-
nlstro, para a devida execuçfio, o se-
guinte:

DESIGNAÇÃO DE OFICIAIS PARA O
CURSO DE PREPARAÇÃO DA ESCOLA
DE ESTADO MAIOR. — Por indlcaçfio
do Estado Maior do Exército e de or-
dem do exmo. sr. ministro da Guerra
sfio designados para matricula no Cur-

Sociedades Anônimas
fteallzam-se hoje os Assembléias Ge-

nú dc Acionistas das seguintes Com-
panhias:Edifício MartlnelH, S. A. —'Ex-
taaordlnarla às 11 horas, h av. Rio
Branco, 26-A.

Laboratório Vlta, 8. A. — Extra-
ordinária As 12 horas, à rua Barão do
Mesquita n. 477.

Companhia Carbonifcra Rlo-Gran-
iensb — Extraordinária its 16 horas, &
»T. Rio Branco n. 20, 2.° andar.

Companhia Docas de Imbituba —
Extraordinária às 14 horas, à av. Ro-
drigues Alves n. 303|31, l.o andar.

Sociedade Industrial de
Ladrilhos S. A.
ASSEMBLÉIA GERAI

ORDINÁRIA

SSo convidados os senhores acto-
Ulstas desta sociedade pnrn so re-
nnlrem, om assembléia peral or-
dlnarlr., no dia 20 de Fevereiro
corrente, às 14 horas, na sedo so-
clnl, & rua Conde de Leopoldina,
102, afim de tomarem conhecimen-
te do relatório da diretoria, pa-
recer do conselho fiscal, balanço
geral e contas do exercício findo
em 31 de Dezembro de 1041, e
procederem h elciçSo da diretoria,
eonselho fiscal e suplentes para o
exercício de 1912.

Bio de Janeiro, 0 de Fevereiro
üe 1042. — GUILHERME G.
MONTES. —

S. A. Companhia de
Imóveis Parque

Celeste
¦BDE: — RUA MIQUEL COUTO, 81-2.0

Acham-se à dlsposlçfio dos senhores
Acionistas, na sede social, todos os do-
eumentos de que trata o art. 00 do
decreto-lei n.o 2.027, de 20 de Se-
tembro de 1040.

Rio de Janeiro, 0 de Fevereiro de
J042. — A DIRETORIA.

Casa Bancaria Comer-
ciai Brasileira S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

¦fto convidados os Senhores
\clonistas da Casa Bancaria Co-
mercial Brasileira S. A., a se re-
Unirem em Assembléia Geral Or-
dlnarla, no dia 27 do corrente, ils
16 horas, na sede social, à rua da
Quitanda, 120 - nesta capital -
para exame e discussão do relato-
rio da Diretoria, seus atos, contas
• balanço e do parecer do Conse-
lho Fiscal, referentes ao ano de
1941, sobre eles deliberando, bem
como elegerem o Conselho Fiscal
para o exercício de J.042.

Bio de Janeiro, 10 de Fevereiro
de 1942. — PEDRO LEITE BAS-
TOS — DLretor-Presidenfê.

S. A. Companhia de
Imóveis Parque

Celeste
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
S&o convidados os senhores acionls-

tes a se reunirem em assembléia geral
ordinária, no dia 18 do março do cor-
rente ano, às 14 horas, na sedo da
Companhia, sita à rua Miguel Couto
a.o 61, 2.° andar, nesta cldnrie, para,

i de acordo com o que dispõe o artigo
88 do Decroto-lel n.° 2.027, de 28 do
Setembro de 1040, tomarem conheci-
Biento o deliberarem sobre o relatório
da diretoria, balanço, contas e parecer'do Conselho Flscnl, relativos ao exer-
elelo de 1041, o bem assim elegerem
es diretores o membros do Conselho
Fiscal para o novo exercido.

Rio de Janeiro, 0 de Fevereiro do
1042. — A DIRETORIA.

Companhia Importa-
dora de Relógios

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
(l.a CONVOCAÇÃO)

Sfio convidados os senhores adonis-
tas a se reunirem em assembléia geralordinária no dia 23 do corrente, ài
15 horas, na sede da Companhia, &
rua do Ouvidor n.° JB7-1.», para: a)
tomarem conhecimento do parecer do
Conselho Fiscal; b) disoossfio e votação
do balanço e contas apresentadas pelaDiretoria e referentes ao exercido de
1041, o c) eleição dos membros do
Conselho Fiscal e seus suplentes.

Rio ile Janeiro, 6 de Fevereiro de— Diretor.
1012. — MANOEL GOMES MOREIRA

Laboratório Sampaio
Costa -Sociedade

Anônima
tSSEMBLÉIA GERAL EXTRA».

ORDINÁRIA
Sfio convidados os Srs. acionistas

para uma assembléia geral extraordl-narla a realizar-se às 15 horas do dia10 desto mês na sede da sociedade &rua Araújo Porto Alegre n.o 70 - ll.oandar - salas 1118/17, nesta capital,
afim de deliberarem sobre uma pro-posta da diretoria contendo alteraçõesestatutários destinadas a atender àsexigências do Departamento Nacionalda Industrio e Comercio.

Rio de Janeiro, lí do Fevereiro de 1842- A DIRETORIA.

Companhia de Seguros"Guanabara"
Nos escritórios da Companhia,

tl Avenida Rio Branco n.° 128-A,
0.» andar, acham-se à, disposição
dos srs. Acionistas os documentos
a qne se refere o art. 00 do de-
creto n.» 2.627, do 26 de Setem-
bro de 1010.

Rio de Janeiro, 8 de Fevereiro
de 1942.

R. DIRETOBIA,
ABLtNDO BARROSO — MABIO

JOSfi DE CARVALHO.

Itaóca Imobiliária S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXIBA-

OBDINABIA
Silo convidados os senhores aclo-

nistas a se reunirem, em Assem-
bléla Geral Extraordinária, na sedo
da Soolednde, A rua Araújo (Porto
Alegre n.° 70, Sala 501, no dia 14
do corrente mos, fts 16 horas, para
deliberarem sobre ns modlflcaçflos
dos Estatutos, em virtude das exl-
ccnclns feitas, para o seu arquiva-
mento pelo Depnrtnmento Naelo-
mil do Industria e Comercio.

Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro
do 1042. — Feia DIRETORIA —
ALIFIO CAMrOS TEIXEIRA DE
OLIVEIRA.

Casa Bancaria Mauá
S. A.

RUA SAO FEDBO N.« 48

Acham-se ft disposição dos Srs.
acionistas, os documentos a que
se refere o artigo 00 do decreto-
lei 2.(127, de 26 de Setembro de 1010.

Rio, 6 de Fevereiro do 1042.
HENRIQUE DE LACERDA FER-

BAZ — Presidente.

Patente de invenção
n.* 22.578

Momsen ês Ilnrrls, Agente Oficial
da Propriedade Industrial, estabele-
elda fi Traça Mauí, N.» 7, 16.°, nesta
cidade, onoarroga-se do promover o
«miprrgo dn "APERFEIÇOAMENTOS EM
APARELHO DE PULVERIZAÇÃO", pri-vllcglnrin» peln patente, supra eximiria,
de propriedade da INTERNATIONAL
PUI.VEMZINCl CORPOIIATION.

so de Freporaçfio da Escola rie Esta-
do Maior, os seguintes capitfics: —
Armando de Noronha, adido a esta Dl-
rctorla de Artilharia; Francisco rio San-
tana Alvim, desto Diretoria rie Arti-
lharlai Celso Soares rio Queiroz, do
Serviço de Material Bélico da Primei-
ra Reglfio Militar; Lindolfo Ferraz Fi-
lho, da Escola das Armas; Alberto
Americano Freire, da Escola das Ar-
mas; Origenos Soledade Lima, da
D. A. O.: Felix Toja Martlnoz, do 1.»
Grupo Independente de Artilharia Mis-
ta; Francisco de Asslz Gonçalves, da
Escola das Armas; Breno Borges For-
los. da Escola das Armas; Jofio Fran-
cisco Moreira Couto, da Escola das Ar-
mas; Carlos Gonçalves Terra, do Es-
colo Militar; Jorge Cesor Teixeira, do
n/l.» R. A. D. C; Osmar de Almel-
da Brandíio, do Estado Maior da Ter-
cclra Regido Militar e Amlr Borges
Fortes, do II/l." R. A. D. C.

Em conseqüência, solicito' providen-
cias, íunto aos exmos. srs. coman-
dantes de Regiões Militares e insnetor
geral do Ensino, o quem estão subor-
dlnodns os oficiais acima, para que .se
apresentem à referida Escola até 1.»
de marco do corrente ano.

APRESENTAÇÕES. — Apresentaram-
se, ontem, a esta Diretoria, os seguin-
tes oficiais:

Coronéis Jaime de Almeida, por
ter sido classificado no 5.» Regimento
de Artilharia Montada e seguir paro a
Terceira Reglfio Militar no nrimelro
navio o partir de IB do corrente; Jofio
de Andrade Nino, do 0." Regimento de
Artilharia Montado, por ter de seguir
a destino.

Majores Evaristo Rodrigues Tei-
xeira, do B.» Regimento de Artilharia
Montada, por ter de se recolher ft sua
unidade; Hoche Pulcherlo, por haver
concluído os trabalhos de que estava
encarregado no Estado Maior do Exér-
cito e seguir para o Sexta Reglfio Ml-
litar, onde foi mandado servir, entran-
do em trAnslto.

Capitfics José Coelho Neves, do
m/1.» Regimento de Artilharia Mista,
por ter de embarcar a 11 do corrente,
nara Paranaguá, via Curitiba; Valter
do Costa Fernandes da Silvo, por ter
sido matriculado nn Centro de Instru-
çfio de Motorização e Mecanlzaçio,
compulsoriamente; Haroldo pradcl de
Azambuta, por ter sido designado poro
servir nesta Diretoria; Artur Napoleáo
Montngna de Sousa, por ter sido o suo
clossiflcacfio retificada paro o fl.» Re-
glmento do Artilharia Montada, desH-
gado ria E. A-. C. e entrado em gozo
de oito dias de trfinslto; Julio Conro-
bert Lopes do Costa, do 1.» Grupo de
Obuses, por ter de se recolher a suo
unidade, em Campina Grande, donde
velo a serviço.

Primeiro tenente José Maria
Gonçalves, do TI/2.» R. A. D. C, por
ter sido desligado da Escola Técnica,
onrie estava.

PXSTTLTADO DE INSPEÇÃO DE
SADDE. — Pela Junta Militar de Sau-
de da Diretoria de Saude do Exército
foram InsDeolonados de saude, no dlo
3 do mês em curso, para fins do pro-
moçfio. e Julgados aptos nara o ser-
viço do Exército, os capitfies Alclndo
Qutntlíes de Castro e José Constnnt
Beviláqua, ambos nm serviço nesta Dl-
retorla de Artilharia.

PERMISSÃO. — O exmo. sr. ml-
nlstro ria Guerra, concedeu nermlssfio
aos seguintes oficiais; — Caoitfio Erlco
Miro Erlksen, da Fabrico do Andaral
e segundo tenente Luiz Silva de Miran-
da Avlz, do 1/4.» R. A. D. C, para
permanecerem em Curitiba e Itú, res-
pectlvamente. até ulterlor deliherncfio.

PARTE OFICIAL SOBRE VIAGEM.
— O tenente-coronel Clelsthenes Bar-
hosa, chefe do Gabinete, em parte de
hoje datado, porticlnou, onro efeito rin
que disnOe o art. 101, combinado com
o art. 104, do C. V. V. M. E. e Aviso
Ministerial n. 1.740-DIr., B — de 7 de
Junho de 1041, haver embarcado em
Campo Grande fMato Grosso), às 20
horas e 4B minutos do dia 12, tendo
desembarcado nesta capital, fts 21 ho-
ras do dia IS, tudo do mês de Janeiro
próximo findo.

RESUMO DA APURAÇÃO FINAI, DA
SELEÇÃO FEITA PARA O PREENCHI-
MENTO, POR PROMOÇÃO, DAS VA-
GAS DE SARGENTO AJUDANTE,
EXISTENTR NA ARTILHARIA DE COS-
TA. DE ACORDO COM O AVISO Nrt-
MERO 1.108, DE 23 DE MARÇO DE
1940: — Primeiro sargento do B.° Gru-
po do Artilharia de Costa Gustavo
Aguiar, 208.448 pontos, 1.»; primeiro
sargento da 2." Bateria Independente
de Artilharia dc Costa Firiells Farias,
204.408 nontos, 2."; primeiro sargento
do 1.» Grupo rie Artilharia de Costa
Arnaldo da Silva Machado, 202.318
pontos, 3.»; nrimelro sargento rio 3.»
Oruoo de Artilharia rie Costa Luiz de
Freitas Gulmarfies, 257.630 pontos, 4.»;
primeiro sarfento da 1.» Bateria Inde-
pendente de Artilharia de Costa TJmbe-
lino Pacheco Vitola, 253.444 pontos, B.»:
primeiro sargento da E. A. C. Manuel
Gonzaea rie Moura. 237.Ono nontns. 6.".

PROMOÇÃO A SARGENTO AJUDAN-
TE. — Do conformidade com o art. 18.
do Estatuto dos Militares e autoriza-
çfio do exmo. sr. ministro da Guerra,
em Aviso n. 3.728-Qund. AS, de 17 de
dezembro do 1041, promovo a sorgen-
to ajudante, o primeiro sargento abaixo
selecionado de acordo com o ficho rie
que trnta o Aviso n. 1.108, rio 23 de
marco de 1040. quc fica arquivada nes-
ta Diretoria de Artilharia:

Gustavo Aguiar, do 5." Grupo de
Artilharia de Costa (F. Italnrtsl, poráo l.o Grupo Movei de Artilhoria de
Costa (Sétimo Reglfio Militar).

RESUMO DE APURAÇÃO FINAL DE
SELEÇÃO FEITA PARA O PREENCHI-
MENTO, POR PROMOÇÃO, DAS VA-
OAR DE PRIMEIRO SARGENTO, EXIS-
TENTES NA ARTILHARIA DE COSTA,
DE ACORDO COM O AVTRO N.» 1.108,
DE 23 DE MARÇO DE 1040: — Segun-
do sargento do 2.» Grupo do Artilha-
ria rie Costa Raimundo Pereira de Me-
deiros, 32B.000 pontos, l.«; segundo
sargento do 2.» Grupo de Artilharia
rie Costa, José Gabriel da Costa, 318.800
pontos, 3.»; segando sargento do 3.»
Grupo de Artilharia de Costa Apariclo
de Oliveira, 315.084 pontos, 3.»; segun-
do sargento do 3.» Grupo de Artilho-
ria de Costa Bartolomeu Severino Be-
zorro, 313.200 pontos, 4.»; segundo sor-
Bento do 2.» Grupo de Artilharia de
Costa Leopoldo Soares Vieira, 301. B88
pontos, B.»; segundo sargento do 2."
Bateria Independente do Artilharia de
Costa Antônio Raimundo de Medeiros,
300. B88 pontos, fl.»; segundo sargento
da l.« Bateria Independente do Arti-
lharia de Costa Francisco Pl^es, 216. fnn
pontos, 7.»; segundo sargento da 4.«
Bateria Indenendente de Artilharia de
Costa Augusto Martins da Rocha,
208.480 pontos, 8."; segundo sargento
ria 0.» Bateria Independente de Arti-
lharia dc Costa Cnrlos Domlenso Pe-
relra, 282.124 pontos, 0."; segundo sar-
gento do 3.o Grupo de Artilharia de
Costa Jofio dos Snntos GuimnrSes,
281.800 pontos, 10."; scRundo sargento
do B." Grupo de Artilharia de Costa
DJalma da Silva Machndo, 208.800 pon-
tos, 11.»; segundo sargento da 3." Ba-
teria Independente de Artilhoria de
Costa Jovelino Ferreira dos Snntos,
258.884 pontos, 12.»; segundo sargento
do B." Grupo de Artilharia de Costa
Jofio Gomes Junior. 254.058 pontos, 13.»;
segundo sargento da 3." Bateria Inde-
pendente de Artilharia de Costa Genéo
da Fonseca Moto. 247.000 pontos, 14.»;
secundo sargento do B." Grupo de Ar-
tilharia de Costa Feliclo Santana,
24B.600 pontos, IS.»; segundo sargento
do 1;; Grupo de Artilharia de Costo
Deodoro Ferreira Lamarfio, 244.800
pontos» 16.»; segundo sargento do 3."
Grupo de Artilharia de Costa Dlnart
Soares de Miranda, 238.748 pontos, 17.»;
segundo sargento do 6.» Grupo do Ar-
tilharia rte Cosat Jofio Gualberto Silva
Braga, 237.000 pontos. 18.»; segundo
sargento dn 2.-> Grupo de Artilharia
de Costa Pedro Matos Silva, 238.168
pontos, 10.": segundo sargento do B,"
Grupo de Artilharia dc Cosia Jofio VI-
tor rie Lima, 228.000 pontos, 20."; se-
gunrin snrgento dn Baterln rin 0." Gru-
po rie Artilharia rin Cnstk Antônio Gul-
marfins, 108.704 pontos, 21.": segundo
snrgento rto 1." Grupo dn Artilharia do
Cnstn Vnlriomnr Afonso ria Sllva,
181.200 pontos, 22.": segundo sargento
rin 3.» Bnlnrla Independente rin Arti-
Ihnrln dn Cnsla Raul Jaquns da Sllvn.

Observações: — O segundo sargento

mSA de CiFE

O ditador dos preços e o café
Nâo hfi. muita propriedade em dizer-se

que o café é um gênero de primeira ne-
cossklade. Não é indispensável & vida do
povo como o pâo ou a carne. Dadas, po-
rem, as suas virtudes admiráveis, pode ser
incluido senão entre os quo são Indispen-
sav.eis à. manutenção do organismo huma-
no, pelo menos entre os que o socorrem,
seja diariamente, seja, sobretudo, nos mo-
mentos do crise, contra a deprespão e a
fadiga. E' exatamente por isso que se
chama ao café, com muita propriedade,
de alimento de poupança. Os seus ele-
mentos nutritivos são relativamente pe-

quenos. Tôm, porem, efeito tão benéfico
sobre o sistema nervoso, estimula por t«l
forma as neuronas, que o organismo pode
vencer não só a fadiga e a depressão,
como a própria fome. Tomando café, um
homem pode ficar durante multo tempo
sem alimentar-se. Vivorá, no periodo, das
suas reservas e não sentirá as agruras
da fome.

Se isto ó importante em época? nor-
maia, na rotina de todos os rlias, multo
rnals o é nas épocaR do agitação ou dc
crise, de trabalho excessivo ou de guerra,
auandn se exlgo dus nervos humanos ren-
dimento muito maior."

Essa grando verdade jâ tem sido, de
sobejo, reconhecida por escritores, socló-
logos e generais. São multo citadas as pa-
lavras do general Sherman, em suas "Me-
morlas", quando nos relata qüe aconse-
lhava' aos seus soldados, em suas campa-
nhas, não esquecer nunca a ração dc café,
que deveria ser preferida à do próprio pão.
Aquele velho cabo de guerra, das lutas
civis dos Estados Unidos, sabia, perfeita-
mente, a importância da perfumada be-
bida em um acampamento ou cm uma
trincheira, quando é necessário exlglr-se
do soldado o máximo do seu esforço,

S,thVt2to"bSí5he dad" V alguns anos,

pelos marinheiros e exploradores dcalml-

rante Blrd, quando passou um nvorno ln-

telro enterrado no gelo «» p* S"''h.°:

frendo os rigores ,d° 
"mafloteEX;fltr^

media, ft. ílor do solo, de 60 graus cen

tierndos, abaixo de zero. AU, "c™'.m"in
umn vez. demonstrado quc o café é me-
lhnr "estufa" do que o álcool. Na ver-

clade o álcool aquece rapidamente, mas o

«nu efeito não é demorado, seguindo-se-
lhe um estado do depressão multo nrMiAe.
O café pelo contrario, aquece lentamente
e conserta os seus--feitos P.or multe, mais
temno A queda- da temperatura faz-se,
depois de manelíà suave, voltando o orga-
nismo an "statu-quo". sem nue se mani-
feste o fenômeno da depressão.

• • •
Essas verdades antigas sobre ocatèca

stía importância na efconotttfa-do povo..
ncabam de ser, mais uma vez, formal-
mcante reconhecida,, pelo sr LeoniHen-
derson, Comissário do OPA (Office of Pil-
co Administration), nos Estados Unidos. O

-----SJ
"Boss" dos preços — cuja importam,!. "1
Estados Unidos ó hojo Imensa n?1»'1vida econômica só tom acima deln "*
Nelson, chefe geral ,-la economia d» ° "¦
ra norte-amoricana — acaba do nLW
tar-se, da maneira mais lIsonieirT í1'
a perfumada bebida, cm oficio nu» .'regou an ar. Paul C, Daniels m»,.?1'1'
da Junta Inleramericana do Cafê™?uMelo: "O café é. certamente, u
mentos essenciais; <r

di».;«.mente, um dn, Z
. , ntre os adultS fro primado snlire todns nn hnhldno .' !|t

midafi na América, alnm rio n(,n ¦'.,,'"
tufer.a estimulante tnrna-n esriecU«T
desplnvel «ni épocas rio ^mergoncia'' '"a

Estos palavras, sfio multo élooii.M
Prmonstrp.m a Importância nonfer i '
ditador dns preços, nns Ksladns &/
k rubiacea, n. iuc atribuiu, com 1h«i '
primado entro tortas rs hnhlrta« condas pelo povo ardorlcano, Ti.-ii" „ „ "*
oue ti»""' nm fixar os seus nrènos Ií."1
mos. afim dc nun as classes menoíir^
meidas não vlerfsom a. firar na ú. v"
billrlade dn saboreá-la, com a VnvT*
costumeira. Em sua caria ao w ffl1o ar. Hendersnn reveldu-ne um' ffiida economia popular p Inclulu-so n »i **
mo. na grande caloria rin quantos h„""'
Ilustres, até hoje, já fizeram o efl'?!
café.

¦-• iltfliel°!_io J, l

COMERCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS
MERCADO CAMBIAL

O mercado cambial abriu, ontem, com o Ban-
co do Brasil, sacando a libra área a 78$585 e o
dólar a 10$630 e comprando a 78(685 e a 10$500,
respectivamente.

Assim ficou, no primeiro encerramento. Re-
abriu e fechou, inalterado.

O Banco do Brasil afixou aa seguintes taxas
para as suas cobranças, cobranças, de outros ban-
cos, quotas e remessas para Importação.

A VISTA
Abertura Raab. Fecham

Libra "área". . . 7ÕÍ58S 70S585 70S585
Dólar "cabo". , . 70S005 70S805 70S605
Dólar ..... 1ÕS830 18S83D 10MM
Dólar "cabo" . , . lõSOOO 19S860 19S060
Escudo ...... $800 9800 $800
Franco suíço . . 4$630 4$830 4S630
Coroa sueca . . 4$720 4$720 4$720
Peso argentino . 4S00O 4S680 4$060
Peso uruguaio . . 10$450 109450 10S4B0
Peso chileno , . $055 $055 $055

O Banco do Brasil afixou as seguintes taxas
para compra no mercado livre:

A 00 dias A vista Cabo
Libra "área". . . 78S185 78S585 78S805
Dólar  19$460 19S50O 19S520
Peso uruguaio .  108090
Peso argentino .  4$580
Peso chileno .... J620

Para compra no cambio oficial, o Banco do
Brasil afixou as seguintes taxas:

A 00 dias A vista Cabo
Libra "área". . . 85S0B5 06$405 88$575
Dólar  18S400 10S50O 16S520
Peso uruguaio .  8S580

REPASSE AOS BANCOS
Libra "área" comp. 7BS585 788585 788505
Libra "área" venda 788885 788885 788885
Dólar (oficial) . . 168500 168500 168560

Cabo:
Dólar  168580 168580 168580

LIVRE ESPECIAL
A vista: Abertura Reab. Fecham.

Dólar, compra . , 208100 20$100 208100
Dólar, venda . . . 208600 208600 208000
Cabo: .

Dólar, venda . . . 20M3O 208830 208630
No Banco do Brasil, foram afixadas as seguin-

tes taxas para compra de letras em dólarea «o-
bre Buenos Alres:.

Livre Oficial
A vista  108500 168500
30 dias  108483 168487
60 dias  19S408 168474
00 dias  108450 168460Câmara Sindical de Corretores

EM 0 DE FEVEREIRO
Oficial Livre Especial

Libra área   798585 798585
Chile $055
Portugal   $805 $885
Nova York , .. .. 16$575 198645 208598

Uruguai
Suíça .'.,
Argentina
Cobertura do Banco
do Brasil aos Bancos
Londres - Lbs. área

10Í460
48020

78$888

48959

OURO FINO
O Banco do Brasil adquiria, ontem, a grama

de ouro fino, na base de 1.000/1.000, em barras
ou amoedado, a 238400.

OURO COMPRADO
O movimento de compras efetuado por este

Banco foi o seguinte:
Quantidade

Ontem ..
Desde l.o do corrente  166.332.815

196 332 815
COTAÇÃO DO PREÇO DA GRAMA DA PRATA

A Casa da Moeda fixou para aquisição das
moedas de prata do antigo Império e da Reptl-
blica os aglos de 157 % e 08 %, respectlvmente
para as do antigo cunho colonial, os aglos de:
505 % as dos valores de 8020. 8040 e 8080; 509 fr,,
as de 8100. S320 e 8040. e o de 446 % a de $960.

Quanto à prata fina. a sua aquisição é feita
a razão de 8200 a grama.

MOEDAS DE OURO
Libra 1718335 i| Franco . . . 68780
Dólar 358104 i. P:anco suíço . 69786

Em Nova York
NOVA YORK, 10.

Hojo Anterior
S/Londres, tel. p/£ » 4.04 4.04
S/França, nfto ocupada 2.32 2.32
S/Lisboa, tel., p/Esc. . 4.00 4.09
S/Madrid tel. per P 8. 9 20 9 20
S/Estocolmo, tel. p/E, Kr. 23.80 83.btí
S/Berna, tel., p/F. C. 23.31 23.31
S/B. Alres, tel., p/Pe. . 23.60 23.66

Em Montevidéu
•MONTEVIDÉU, 10.

S/Londres, I, t/venda nlc. nle.
S/Londres, £, t/comp. n)c. nlc.

A vista:
S/N. York, 100 8, t/comp. 100.00 P. 289.50
S/N. York, 100$, t/venda 189.50 P. 186.00

Em Buenos Aires
BUENOS AIRES, 10.

Fecham., a vista, livre: Bojn Antsrloi
a/Lonrtres, í. t/venda . 11 00 P. 17 oo
S/Londres. E. t/compra . 16 90 P. 16 90
S/N. York, 100$, t/comp 423.25 P. 423.00
S/N. York, 100$, t/venda 423.00 P. 422.50

Em Londres
LONDRES, 10.

8/N. Vork. p/E t 4.05.50 a 4.03.50 4.02.50 a 4.03.50
S/Berna, p/E, Ira. 17.30 a 17.4U 17.30 a 17.40

S/Lisboa O/E. ee,
8/Mndrld. p/E p.
8/Madrld. llv.E. p.
S/Estocolmo, por

l. Kr.. ; . . .

I
OS 80 a 100.20
40.50
40 69

99 80 a 100.20
40.60
48 5»

16.85 a 16.08 16.85 a 18 Oi

r^'.Er.RAMA FINANCIAL.
LONDRES, 10.

Para desconto:
Banco da Inglaterra . .
Banco da' Itália . . .
Banco da França . . .
Em Londres. 3 moses .
Em N. íork.3 mi., t/e.
Em N. Vork. 3 ma., t/r.
Cambio t vista:

Lisboa, s/Londres, t/v»
por. E escudos ....

Lisboa, s/Londres, t/e.
oor E, escudo» . . . .

FECHAMENTO
Hoje

Vi4
3
1 1/16

7/18

T.%
%

100.20

09.80

Anterior
%

<A %
-3 t.

1 1/18
7/16

ta %

10C 20

99 80

154

BOLSA DE TÍTULOS
Os negócios realizados, ontem, na Bolsa de

Titulos, que esteve bastante animada e calma,
loram mais desenvolvidos, como sc vê a seguir:

Apólices gerais:
VENDAS atALIZAUAS ONTEM

Uniáo. Unitormiziulas 8105000
D. Emissões, nom. dn 2005 .'. .. 14OÍO00
Idem de 1:0003 H15SO0O
Idem 8103000
Idem 818S000
Idem (extraviadas) 7305001)
D, Emissões port 8085000
Idem' .'. 8093000
Idem Oiosooo
Idem Cautelas VCOSOon
Idem 7875000
Reajustamento 8575000
Obrigações - Tesouro 1030 .. .. 1:0258000
Idem 1932 C|Juros 1:0605000

1
10

128
2

102
82
55
20
60

419
5

100
5
5

39
50
20
67

2
275

5
12

118
20
73

451
25
20

200
100
580
540

45
3

Idem Ex|Juros 1:0255000
Idem Ferroviárias 1:0205000
Municipais: Empréstimo 1904 pt. õflOSOOd
Decreto 1550 19.1$500
Empréstimo 1931 2105000
Idem 2123)00
Prefeitura: B. Horizonte 9025000
Idem 903SO00
Porto Alegre 3 'A % 2BS000
Estaduais: Minas 5 n. nom. .. 675S000
Minas 7 Tc. port. 500$ 460?000
Idem 1:000$ 0305000
Minas 1934 l.a Serie 17(55500
Idem 177ÇOO0
Idem 2,a Serie 18BSO00
Idem .. 1868000
Idem  ,. 1863500
Idem 1873000
Idem 1875500
Idem 3.a Serie ,. 1BO5O00
Idem 190S500
Idem 191*000

13
200

6
IB
30

100
150

33
78
49

100
400
250
750

50
91
76
12

Pernambuco ,, ,,
Rodov. R G. Sul "
Siio Paulo
Idem \\
Idem
Idem
Idem Uniformizadas ,,
Idem ,,
Idem . 
Ações Bcos.' Brasil
Português do Brasil, nom ., ..
Ações Cia*.. N. America - Integ.
SSo Jerónimn, Ord. ,. ,, .. ,.'
Butiíi
Idem
D. Santos, nom
B. Mineira, pt 
Dcbênturcs: Cia. Antártica Pau-
lista 

II»

üsia
i:i«n
l:!«n
Wll»

um
a*
wm
uti
111»
lil»
::'t:im

 HÜil
rrnrK km cn anoe de lo.njiÍI

LONDRES. 10.
riTIII.US BR'.SII,F.1R0!

FEDERAIS Cnmniarln.H
Hnlf M,,.,.

70. 0. 59. .
51.10, 0 55 »'

Funding, 5 Tr, £.. .
Novo Fiihdlnr, 1914
Còiiversftò, min. <! T< . 21. 5. 0
Emp. 1013, -i '¦ - - ¦ 24. 5. 0
F.;'iK'.iníi rti- '!'.<! S ft"13", de 4 anos . . . 50.10. 0 51.0.1 |

RSTAflUAia
Distrito' Federal 5 Tr . 34. n. 1
r deJanoIro, 1027, 7 ç: iii \n n
Ptiln. f> Tr . • 10 !' d
Pará, 5 Tr 6 10. 0
CRv oi S Paulo Impro-
vnmoru* nnd Preehold
Co. Pre! 28 0 0 !1 11 ¦''

rtTULOS DIVERSOS
BnnU nt l.nnrt fi Sontli
América. Ltd  6.15. 0

8 Paulo üo? Co Lid. S o o
Brazilian Watrant Age.
& Flnance C Limited 0 7 0 o II |

Cit"!».'' ,V Wlreless Ltd..
ordinárias 08. 5 0 6.V ). |

Ofpan Coai f& Wllsons.
Ltd 0 2 3 0.1.1

impcriil Cb-mical In-
dustricf, Ltd

Lèi nolriu.» H-.iiswav Co..
Ltd.. 6 Vi T, 10:í.'i . ¦

Llòvri s BunR Ltd "A*
Shares) ...... 2.11. 0 2.11 I

Rio de Janfiro Cllj
Imp. Co. Limited . . 0.18. 6 0111

Bio Floni Mills A Gra-
narles, Ltd. .

S. Paulo Railway C. Lt.
Western Tel Co Ltd

4 is Deb., Stock , 102 0 0 102.0.1
muros esTRANiitiROs

Emp. de Guerra Brita-
nlco, Va Tr. 1937-47 . ins. p. n 105 0 S

Consols, 2 "a fo . . . 82,7.6 Ui

1.12. 3 \'i 1,1! |

22.10. 0 22.1). 1

1
46.

CAFÉ
O mercado de café disponível

funcionou, ontem, calmo, com
as cotações Inalteradas e pou-co trabalhado.

Os possuidores declararam co-
tar o tipo 7, ao preço de 29$
por 10 quilos, na tábua e fo-
ram vendidas durante os tra-
balhos 2.446 sacas, contra ...
2.594 ditas, anteriores.

Fechou calmo.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS

Tipo 3, 31S0OO
Tipo 4, 30S500
Tipo 5, 30ÍO00

Tipo 6, 295500
Tipo 7, 205000
Tipo 8, 28S500

Pauta mensal — Estado de Mi-
nas, café comum, 25800; café
(Ino. 4S10C.

Pauta semanal ~ Estado da
Rio, cafi- comum. 25200.

O ano passado o tipo 7 foi
cotado ao preço de 15$100 por10 quilos.

MOVIMENTO DO DIA 9
sacaa

Stock em 349.977
Entradas:

Leopoldina . .. 1,530
Central  1.723 3.253

Total . ..
Embarques:

E, Unidos ..
Cabotagem .

353.230

6.168
10 6.178

Total . .. .
Consumo local

Total . .,
Café doado

347.052
1.200

345.852
135

Stock em 345.987
Idem, ano passado .. 554.734
Entradas até 9 .. .. 50.673
Saldas gerais até 9 .. 27.668
Café revertido ao
stock desde o l.o de
do Julho .: 115.804

Em Santos
MOVIMENTO DO DIA 10

N. 5 disponível, por 10 quilos

— Hoje, estável; anterior, es-
tavel; ano passado, calmo.

N. 4, disponível por 10 quilos
(duro) — Hoje, 42$500; ante-
rior, 42$600; ano passado215800.

N. 4, disponível por 10 quilos
(mole) — Hoje, 435500; ante-rior, 435500; ano pasasdo
2251800.

Embarques — Hoje, 518 sa-cas; anterior, 11.047; ano pas-sado, 50.314 sacas.
Entradas — Hoje, 30.443 sa-cas; anterior, 37.473; ano pas-sado, 20.314 sacas.
Existência — Hoje, 1.432.311

sacas; anterior, 1.391.994; ano
passado, 1.882.039 sacas.

Saíram para o Rio da Prata,
Foram revertidas 4.392 sacas.

Em Vitoria
MOVIMENTO DO DIA 10 -

O mercado funcionou calmo,
cotando-se o tipo %, ao preçode 255700, por 10 quilos.

ESTATIBTICA DO CAFÍ
Sacaa

Entradas ..  
Embarques
Em stook  130.177

Em Nova York
NOVA YORK, 10.

ABERTURA
(Contrato Santos»

Ent.:
Em março .
Em maio . .
Em Julho . .

setembro
ri-—nbro

Em
Em
Mercado

Hoje
8.55
8.65
nle.
n|c.
n|c.

Estav.

Ant.
8.55
8.65
n|c.
n.c.' n|c.

Estav.
Inalterado, desde o fechamen

to anterior.
ABERTURA

(Contrato Santos)
Znt.t Hoja Ant.

Em março . . 12.88 12.88
Em maio . . . 12.68 12.88
Em Julho . . . 12.90 12.00

Em setembro . 12.04 12.94
Em dezembro . 12.96 12.96
Mercado . . . Estav. Estav.

Inalterado, desde o fechamen-
to anterior.

AÇÚCAR
O mercado deste produto re-

guiou, ontem, firme, com as co-
tações Inalteradas e negócios
animados.

COTAÇrtER POR RO QUTLOS
Branco cristal 85ÍO00 a 085500
Mascavo reg. 445000 a 405000
Demerara . . 565000 a 585000
Moscavlnl r> — Nâo hA —

MOVIMENTO DO DIA 9
8aco«

Stock em  84.048
Entradas:

De Campos .. .. ,. .. 13.350

Total  97.308
Saidas  14.000
Saidas para exportação . 

Stock em  83.398
Em São Paulo

MOVIMENTO DO DIA 10
Preço do disponível no fecha,

mento do mercado:
Somenos . . . 625000 a 635000
Mascavo . . . 52S000 a 535000
Branco cristal. Nominal

Mercado firme.
Em Pernambuco

MOVIMENTO DO DIA 10
Sacas de

80 ks.
Mercado .
Oslna de 1.*
Oslna de 2."
88'EI 88'ZI
3.a sorte . .
Somenos . .

Brutos secos

Entradas:

Hoje Ant.
Etav Estav
605000 605000
nlcot n|cot' oSjuui mg
365700 365700
05500 95500

105000 105000
65500 65500
65800 85800

Hoje .... 48.100
Do io deset. 3.334.100 3.286.000
Exlst. em sa-

cas de 80
quilos . . 1.928.900 1.890.500
Exportação:

Rio ... 700
Santos . . . 6.000 5.000
S. do Brasil 3.000 3.800
N. do Bra6il 1.900

Total 9.700 10.700

ALGODÃO
Esse mercado funcionou, on-

tem, estável, com as cotações
inalteradas e negócios regula-
res.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
P"-'dA-Ftbra longa:
Tipo 3 .. .. 505000 a 00S000
Tipo  56SO00 a 575000
fiHrr.ftes-Flbra media:
Tipo  Nominal
Tipo  445000 a 455000
Ceora-ílbra ourta:
Tipo  Nominal
Tipo 5 . :. .. 435000 a 445000
Matas-Pibr* curta:
Tipo 3 e 5 . .. Nominal
Paullsta-Flbra curta:
Tipo l . '.. .. • Nominal
Tipo  365600 a 375000

MOVIMENTO DO DIA 9
Sacas

Stock em 8 ,. ,.
Entradas:

De Santos .. ,, ,,

16.101

200

Total
Saldas ,

16.391
555

Stock em , 15.836
Em São Paulo

MOVIMENTO DO DIA 10
ABERTURA
Contrato C)

Ent.: comp. Vend.
Em fevereiro. . 505300 505500
Em março . . 505500 505900

525300 52S500
525600 535í!0l)
53S300. 533400
535700 535800
545200
54S500

Em maio . ,
Em Junho. ,
Em Julho . .
Em agosto .
Em setembro
Em outubro .

Vendas 15.000 arrobas.
Mercado estável.

FECHAMENTO
Contrato C)

Ent.: Cimo.
Em fevereiro. , 50ÍO00
Em março . . 503300
Em abril . . . 515.100
Em maio . , . 515000
Em Junho. . . 525300
Em Julho . . , 52S800
Em agosto. . , 53S200
Em setembro. . 53SS00
Em outubro. . . 543200

Vendas 7.000 arrobas.
Mercado estável.

PREÇOS DO DISPONÍVEL
Onip Vend

Tipo 535000 a 545000
Tipo 51M00 a 525000
Tipo 485000 a 475000

Em Pernambuco
MOVIMENTO DO DIA 10

545300
545000

Vend.
505600
505700
515400
525200
525600
53ÍO00
533500
545000
545700

Hoje
Firme

Ant.
Firmo

Em abril 515500 525000

Mercado . . .
Preço dos sertões:
Tipo  605000 605000
Matas  445000 445000

Entradas:
Hoje 700 18.500
De l.o do set. 128.500 127.800
Consumo local 600 600
Existência .. .. 107.400 107.600

Evtiortíícfto:
Não houve.

Em Nova York
NOVA YORK, 10.

ABERTURA
Ame. Futurei:
Ent.: Hoje Ant.

Em março , , * 18.68 18.55
Em maio . . , 18.73 18.70
Em julho . , , 18.85 18.83

Em outubro . . ll.)l Mi
Em dezembro . — 1!*|
Em Janeiro , . — M-tf

Mercado estavali
Alta de I a 3 pon'.os, tai|

o fechamento anterior.

TRIGO
PREÇOS CORSE.STE1

Mo.nho Inçléir.
Tipo "Sulicrnnfl" HW

Vloinho Bina Manss:
Tipo "Cniin- • • mm
Mcvnno dn Luti

Tipo "V ... M*

iíhi I' irnns \irci
BUENOS AIRES. 10.

FECHAMENTO
Preço po; Kin ks.:
Ent.: R* ul

Tipo Barlets p.l
Brasil .... «!> •¦¦

WISO - O governo mp
deu os negócios par» o IM
a fixou o preço de 0.1!.

I.!

CACAU
ABERTURA

NOVA YORK, 10,
v.v :

Em março .
Em maio . .
Em julho . .
Em setembro.
Mercado . .

Hí_i W
8.31 M
Ml tf
8.52 II
8.SI tj

Esta». W

BORRACHA
ABERTURA

NOVA YORK, 10. .
Disponível Boja »

Letex-crep» . . U ¦
Smoked Planta- - u

Shcet .... S} ,?..
Mercado . . . »"'• m

BOLSA DE VALORES DE NOVA YORK
(A primeira cotação é a do fechamento

Hoje; a segunda é a Anterior)
NEW YORK, 10 (United Press).
Slook Exohawge — Allied Chemical

nlo-166^75; American Can 82,76-63; Ame-
rloan Foreign Power 50-n|c; American
Metals 20,87-22,12; American Radlator
4,50-4,75; American Smeltlng and Refi-
nlng 38,75-30,82; American Tel. and
Telcg. 126,25-127,50; American Tobacco"B" 47,12-47,37; American Woolen
4,75-4,75; Anaconda Copper 26,25-26,62;
Andes Copper 8,50-n|c; Armour Dela-
ware Pref. 110,50-111; Armour Illinois"A" 3,50-3,50; Atlantic Giilf and West
índios 23,50-n|c; Atlas Corporation
83,25-n|c; Bendlx Avlatlon 32,75-36,62;
Bethlehem Steel 80,02-61,50; Canadlan
Pacific 4,12-4.37: Case Trisn"fnR'Machlnu
66,50-68; Cerro dc Pasco 28-29,12; Chile
Copper n|c-n|c; Chrysler Motors 46,50-
47,87; Colômbia Gaz Electric 1,25-1,37;
Consolidaded Edison 12,50-13; Contincn-
tal Can 25.25-25,50; Continental Steel
18-n|c; Cuban American Suirar 7,75-
8.12; Dupont de Nemors Iíl-124,25;
Eastman Kodack 132,25-134; Electric
Power and Light 1-1; General Electric
26-26; General Foods Corporation 34.87-
34,50; General Motors 32,37-33,25; Gil-
lette Safety Raaor 3,25-3,25; Goodyear
Rubber 12,25-12,62; Hudson Motors
3,37-3,62; International Business Ma-
chine 127-128; International Harvester

Raul Jaques da Sllva nao tem Inters-
tlclo regulamentar.

PROMOÇÕES A PRIMEIRO SARGEN-
TO. — De conformidade com o art. 18,
do Estatuto dos Militares e autoriza-
çfio do exmo. sr. ministro da Guerra,
cm Aviso n. 108-Prom. 1, de 14 de
Janeiro de 1042, promovo a primeiro
sargento, os segundos sargentos abai-
xo, selecionados dc acordo com a ficha
do que trata o Aviso n. 1.198, de 23
de março do 1940, que fica arquivada
nesta Diretoria do Artilharia:

Raimundo Porclra de Mcdolros, do
2 " Grupo de Artilharia dc Costa (For-
talcza do Sfto .Toüo), para o l,« Grupo
Movei de Artilharia dc Costa (Sótima
Reglfto Militar).

José Gabriel da Costa, do 2." dru-
(Conduo im 11" pAglna)

49-50; International Nlckel 26,75-
27,25; International Tel. and Teleg.
2,12-2,25; International Tel. FNG n|c-
2,12; Kennecott Copper 33,12-33,62;
Krogery Grocery 27,80-28,75; Lambert
Corporation 12,25-n|o; Lehman Corpo-
ration 21,12-20,75; Loçw Ino. 39-40,12;
Lone Star Cment 40,50-41; Mlssouri
Kansas and Texas 2,12-2,37; Montgo-
mery Ward 27,12-27,87; National Cash
Registar 12,50-12,50; Natlonal Load Cia.
13,62-14; New York Central 9-9,25;
North American Corporation 9,12-9,12;
Otis Elevator 12,37-12,76; Pacific Gaz
Electric 19-19,12; Pan American Alr-
ways 10,12-16,87; Paramount Pictures
14,12-14,62; Patino Mines 16,60-16,87;
Pennsylvania Railroad 22.75-23,25; Phll-
lips Petroleum 30,25-40.25; Public Ser- !
vice of New Jersey 13,60-13,75; Radio
Corporation 2,8712,75; Reo Motors VTC
3,50-3,76; Socony Vacuun 7,87-0; Stan-
dard Brands 4-4; Standard Oil of Ca-
llfornia 22,25-22,37; Standard Oil of
Indlanna 24,12-24; Standard Oil of
New Jersey 30,12-39.25; Swlft and Cia.
24,12-24,37; Swlft International 23,28-
23,37; Texas Corporation 36.25-37; Te-
xas Gulf Sulphur 33,12-33.87; Union
Carbid 64,75-65; Union Pacific 73-
74,50: United Alrcraft 28,62-29,25; Uni-
ted Frult 63-83,75; United Gaz Impro-
vement 5,12-5,25; U. S. Leather 3,37-
n|c; U. S. Smeltlng Refinlng 48-n|c;
U. S. Steel 50,75-51,62; Warner Brob
5,12-5,12; Warren Bros 1-1; Westlng.
house Electrio 75,75-75,25; Woolworth
26-26,25.

Curb Stook - American Gaz Electric
19,69-19,75; Brasillan Tractlon 6,62-6,12;
Electric Bond and Share 1.12-1; Nia-
gara Hudson and Powei 1,62-1,75; Uni-
ted Gaz 3,12-3,12

Banco» — Bankers Trust 42,12-42,25;
enaso National Bank 23,87-24,37; First
Natlonal Bank of Boston 37-37,25; Na-
tlonal City Bank of Now York 23,25-
23,50.

Diversas — Estrada do Ferro Central
do Brasil 7 % 1052 21,60-n|c; Empres-
tlmo Brasileiro fl',4tf, 1020-67 22,76-
33,50; Empréstimo Brasileiro 8V4Ç6
1027-57 21,75-23,02; Rio Cirande do Sul
nfr 1008 nlcnlr; Municipalidade do 8.
Paulo 8% 1952 n|o-n|e; Royal linnk of
CtinadA nlc-n|c; Atlantlo Rolliiina

NAVEGAÇÃO
marítima e aérea

Vapores - Procedência • Destino > Tel. da Cia.

DA EUROPA PARA A AMÉRICA DO SUL
Procedenola

Rio . . ,
Rio . . .
Rio . . .
Rio . . .
Rio . . .
Rio . . .
Rio . . .
Rio . . .
Rio . . .
Lisboa . .
Gotenburgo.
Gotenburgo.

Navios

Henrique Dias
A. Pena . .
Oscar Gorthon
Signeborg . .
Aguila II , .
Sarandi . . .
Aranco . .

Oeste . . .
Tamara . ,
Serpa Pinto .
Sven Salem .
Stegeholm . .

Destino Tel.

B. Alres.
B.' Alres.
B. Aires.
B. Alres.
B. Aires.
B. Aires.
Arlca . .
Rosário .
B. Aires.
B. Alres.
B. Aires.
B. Aires.'

23-1532
23-3756
23-4952
43-1093
23-4052
43-100.1
23-3443
43-1093
43.S016
23-2930
43-80111
43-8016

DA AMÉRICA DO SUL PARA A EUROPA

saídas paba o norte

Cte. Capela - Aracaju 23-3758
D. Pedro I - Belém . 23-3756
Carioca . Cabedelo . 23-3756
Inconfidente . Belém 2J-3756
A. Alexandr.o . Mans. 23-3756
D. Pedro II - Belém 23-3766
Alte. Jaceguai - Mana. 23-3756
A. Benevolo - Aracaju 23-375U
Itaqucra - Cabedelo . 43-3424
Araribá - Parnalba . 23-3566
Araraquara - Cabedelo 23-3506
Taqui - A. Branca . 23-6100
Pirangi - Belém . . 43-2708
Cte. Alcldio - Aracaju 23-3756
S. Bento - Aracaju . 43-2708
Arapuft - Cannviciras. 23-3506
Maceió - Recife . . 23-0100
Pará - Belém , , , 23-3756

SAIDAS PARA 0 BOI

Asp. Nasclmt.o-Cananél»
Max - Laguna . .
Ana • Florianópolis , ,
C. Hoepecke • FlorlanSp.
Bandeirante - P. Alegre
Farrapo - P. Alegre . ,
Jangadeiro - P. Alegra .
Arará - P. Alegre . .
Itaberá - P. Alegre . ¦
Aratala - Antonina . ,
AraranguA - P. Alegre
S. Pedro - P. Alegre .
Sto. Antônio - Lacuna
Tambaii - P. Alegre, .
Itanagé - P. Alegre .
Asp. Nascimt.o . Santos
Cte. Alcldio - Santos ,
A. Pena - Santos . ,
Taquarl - Antonina
Palmares - it.ijai • •
S. Paulo - ltnjal • '
Itnpura - P. Alere ,
Venus - Antoninn . ,
Angela - Itajai . . . ¦
O. Pinho - Laguna . •

m
&0II1
«¦OM
33-Oi»
33-315*sWg
JUIH
23-1»
«•!!!'
2J.3I9
21-3S1
«•1111,
tí-ffll
23-11»
«Jllj

23-3:»
23-31»
«-»
U-ffl
43-3:01
43-31!

43-47»t
43-ill'

I Santarém ... I Lisboa
Cabo de Hornos Bilbau.I Serpa Pinto . . | Leixões

23-3750
33-1532
23-2930

DA AMÉRICA DO SUL PARA OS EE. UU
Rto
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Pio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio

Cte. Pessoa .
Cuiabá . . ,
Aiuruoca. , ,
Camamú . . ,
Mandú . . .
Jahonrfto
I. Joáo Sllva
Cantuaria . .
Mauá . ,
Oolazloid*. ,Barroso . ,Cabedelo , .
Gonçalves
Tamnndaré

Dlns

York.
York
York

Orles..
York.
York
York
York,

York
Orles.
Orles.
Orles.
York.
Orles,

73-3756
23-3756
23-3756
23-3758
23-3756
33-3756
Í3-3766
23-3756
23-3756
33-3756
23-3756
33-3750
23-3768
23-3756

Navegação Aérea
(Abreviaturas das Cias.! V-Vasp; C-Condor; P-Panair; l-1'1"'

Chegadas | Saidas

11 P. Aleg.

11 S.-Paulo
11 P. Cald.
11 S.Paulo

11 B. Const.
11 P. Cald.
11 S.Paulo
11 B. Alres

11 P. Xlég."

12 B. Horiís
:ia. Pnulo

12 Recife

VI P. Alegre
PI Assunclón
PI S. Paulo

o.ldns
Paulo

IP
IVI s.
1PI
IPI P. Caldas
VI S. Paulo.
P B. Alres.
IpP
;V

31
11
11
11
11

Assunclrtn
P. Alegre
Curitiba .

IPI B. Horizonte 13
,V B. Paulo. . 12
IP| Fortaleza , 12

Chegadas Saldas

13 S. Paulo
12 P. Aleg.
12 S. Paulo

12 B. Alres'Mulo
13 S. Paulo
13 P. Aleg-
13 Curitiba
13 Mlaml ,
13 P. Aleg.
13 Uberaba
13 S. Paulo
13 A.-Mim-i.
13 S. Pnulo

|VI S. Paul»- 'S
IP| P. Alegra .
¦Vi S. Paulo. •
IVI P. Alegre .

Mlaml. ¦ 'S
,VI """'• '
IVI S. Paulo. • i
ip P. Ales» »!f
IV ¦¦¦.'< 'ü
|P| Mlaml. 1 lí
;vl . - • ,'1 ' 'ij
ini Ubsrab» 1 1
iVf S. Paulo- >"

jv| 8. 
'Piujoi . Ü

31,03-33: Com Products na.aa-na.D7- mu-
11,25-11,50; Empréstimo rin Reino daItália n 20.27.25; Brasil Píflêral 1%1041 13,50-14: Rio arando do BU %

104(1 13,25-15! Titulo» do Estudo do S,Paulo flitcf. 1087 60.no.Bl; Títulos riorestado rio flnn Paulo 7% 1010 _i|c-nlo;
Titulo» do lSolarlu de BAo Paulo 0 % ,,,- , ,„
10Í8 ntc-nlej Titulo» do ICaUdo da 8»o 1016 —

Paulo 7 '! 1050 18-nloI BonM^d$S
atraia (IU,% ioao W«Hl "°" VJ11»» neral» MA IM» nlj'«L a
rin Prov. do muno» Alrei W»

1 1 h IF ffi »!«l '!-« ** t. f i»»fcl-t—< itiãMrrt-,v,-sli|-,_aaia__Mi^w,,;UlivVl;\,^-â^» »WA.ii,Mi<rin_i.»'-i lm >-n,ii_,4.4,
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MOVIMENTO TURFISTA

A REUNIÃO DE SÁBADO PRÓXIMO MO
HIPÒDROMO DA GÁVEA

As resoluções do órgão técnico'
>... a reunião de sábado próximo

., Hloódromo da Gávea, floou ontem
Jrganlíodo o seguinte program»;

PRIMEIRA CARREIRA — 1,300PB 
METROS - 8:0008000

tt.flutter, 54 quilos: Bali, 52; Níquel,
Mf Garço 48; Tipo, 54; Babassii, 64 e
liperndo, 5*. _

crnUNDA CARREIRA — 1.5006 
METROS - 6:0005000

M»roti, 54 1ul108'' ou""' 64; Operl-
,, 84- Pltangul, 66: Otário, 56; ..Ca-
Kisul,' 56 e cnbreuva, 54.

TERCEIRA CARREIRA — 1.400
METROS - 5:0008000

nradadnr. 52 quilos; Xlntã, 50; Con-
JK52; Chino, 51; Quevi, 51; Olo-
Sita! ¦'* " Dom Chrlit°i M-

QUARTA CARREIRA — 1,200
METROS — 10:000$000

AralA 
'" O.»11*1"! Conselho, 55: Orça-

«ínto 55; Assíria, 53; Mirai, 53; Pa-
{biodlii, 5": Elmo, 55; Nada Mais, 55
| cortezlnha, 53.

QUINTA CARREIRA — 1.400'
METROS — 8:0008000

Opals, 56 quilos; Brevet, 58; Loreta,

Agradecendo as genti-
lezas recebidas

A Delegaçüo do Jockey Club
Brasileiro que esteve presente às
festas do Orando Prêmio' S10
Paulo dirigiu ao ar. Roberto Al-
ves de Almeida, presidente da
lociedade local o seguinte tele-
|rama dc agradecimentos: "De-

legação Jockey Club Brasileiro
thegada ao Rio Incumhlu-me
Ipresentar vossencia diretoria
|o Jockey Club Sáo Paulo todo
leu reconhecimento amabillda-
jes e distinções recebidas sua
permanência essa cidade assls-
Ur Grande Prêmio cujo bri.
tante êxito social e esportiyo è
Botlvo para felicitações diri-
tentes prestigiosa congênere.
Cordiais saudações, (a) Luiz Pi-
lheiro Guimarães, secretario.

As inscrições para as
corridas de 21 e 22

de fevereiro
Serão distribuídos hoje, à tar-

de, os projetos relativos as cor-
tidas de 21 e 22 do corrento mês.
As inscrições deverão ser' feitas
tté às l(i horas de amanha, na
Secretaria da Comissão de Cor-
ridas.

Mudaram de stud
P.i"i o Stud Anajá, foram on-

tem • -n>reridos os animais
Air' <• D'na, que defendiam os
lr,t---s»s do sr. M; JB. de OH-

" ~í novo tratador
A" tra'á'"òr Fernando Macha-

"r ""¦ap ontem entregues os
Si'' 'i Baü e Bonita.

|êr —«-ofuções da Co-—'--ão de Corridas
F,^i sua reunião de ontem, *

Copissão de Corridas do Jockey
Cluh deliberou:"

ai — confirmar as seguintes
lusponsões, por infragfto do ar-
ttgo 16S do código, Imposto pelo"slarter", ans seguintes profls-
Élonais: de quatro reuniões ao
aprendiz Osvaldo Fernandes,
notando os animais Vaetembo-
ra e Brasll nas reuniões de 7 e
ido corrente; por duas reuniões
to jockey Osmany Coutlnho,
montando o animal Moleque, na
reunião do dia 8, e por uma reu-
ílão os jockeys Euclides Silva,
Josó Ozimo Silva e Jorge Morga-
4o, montando os animais Rodo,
Üjringo e Robusto, na reunião
4o dia 8;

b) — suspender por uma reu»
Mão o aprendiz Rui Benitez por
Infração do artigo 174 do código
montando a égua Buena Pleza,
ia reunião do dia 8;

c) — passar a categoria de
Jockeys os seguintes aprendizes;
Artur Araújo, José Fernandes,
«~°só Ozimo da Silva, Osvaldo
Fernandes e Slzenando Godói;

d) — ordenar o pagamento dos
íremios da reunião do dia 31 de
Janeiro.

64; Antra, 54; Aquiles, 56; Quindim, 86
e Quaslmodo, 56.

SEXTA CARREIRA — "1..400
. METROS — 8:0008000"BET TI NO"

Bauá, 50 quilos; Rapidez, 52; Cara-
puça, 48; Conduru, 54; Guajlrú, B0;
Ponche Verde, 54 e Tekía, 48. .

SÉTIMA , CARREIRA — 1.500
METROS — 8:0008000"BETTINO "

Vitorioso, 50 quilos; Kllva, 48; Oal-
bú, 58; LM th, 56; Axum, 63; Êgaso, ,49;
Choraué, 51; Igarltó, 54 e Odnx, 53.

OITAVA CARREIRA — 1.800
METROS — 8:00n$000"BETTING"

Blenvenue, 48 quilos; Negus, 51; Am-
pere, 52; David, 58; Atls, 56 e Len-
dario, 60. '

-f-

TEMPORADA CARNAVALESCA

Exercite

BAILES REFRIGERADOS
NO COLONIAL

Vistosa e intensamente carnavalesca a de-
coração daquela casa de espetáculos

sua memória
LEITOR: Responda mentalmente

aa perguntas abalxn e deppl» eon-
fronte as suas respostas com ¦•
nossas que seráo publicadas ama-
nhft:
2411 — A Idade Media teve

maravilhas, como o
mundo antigo ?

2412 — Quando se construiu
nós Estados Unidos a
primeira estrada âe
ferro ? '*'

2413 — Onde fica o arqulpè-
lago dos Abrolhos ?

2414 — De onde è
a "cuia" ?

originaria

Mais três prêmios para as melhores
fantasias do Baile do Municipal

Uma carta enviada à senhora Darcy Vargas, junta-
mente com três anéis — Os preços das localidades

e o movimento de bilheteria —

QUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 1942

Hoje, o Baile do Popeye
No Teatro/Carlos Gomes, a esperada festa

de gala ——— .

2415 — Onde fica a cidade de
Sebastopol ?

AS CINCO PERGUNTAS DE ON-
TEM E AS RESPECTIVAS

' RESPOSTAS

2406 „>»A "Flslologla do gosto'
célebre tratado de castro-

nomia, quem a escreveu e quando 7
— Brillat - Javarln, em 1825.

2407 Q""**"" 'ol Pinei? — Filipe
Pinei, médico Iranoês, mor-

to cm 1825, foi quem revolucionou
o tratamento da loucura, substl-
tutndo por processos humanos os
métodos atrozes a quo eram sub-
metidos os alienados.

2408 A 1aem *e atrlbue o In,
cendlo da famosa blbllolecr

dc Alexandria ? — A Ornar, de 834
a 644, a pretexto de que continha
obras contrarias & fé muçulmana.

2409 Qiem construiu o monu-
mental teatro da ópera, de

Paris ? — O arquiteto Charles
Garnier, de 1862 a 1874.

*
2410 ° Território do Alaska

sempre pertenceu' aos Es*
tados Unidos ?. — N5o; pertencia
ft Russia, que o vendeu aos Esta-
dos unidos em 1867, por 1.400.000
libras. ¦,

O- problema no. Carnaval é saber
escolher os bailes, tantos sfto eles e
tão bons, Mas os que o Cinema Colo-
nlál estA preparando para o Cama-
vai de 1942 leva logo sobre muitos
esta enorme vantagem: o ponto aces-
slvel. De todas as zonas é facll che-
gar-so até As portas do amplo Cl-
nema da Largo da Lapa.

Ab cadeiras removidas, tornaram
enorme o snláo, que estA sendu pre-
parado por hábeis decoradores.

O motivo decorativo será "A Mu-
lher", e. esta enaltecida, exaltada com
arte, bom gosto o humorismo, desdo
a primeira Mulher, a mulher n.° 1,
por ordem cronológica, até a mais
recentemente famosa, a mulher do
padeiro...

Entusiasmo e bom gosto estfto pro-
sldlndo a organização dos 4 aluclnan-
tes bailes e das 2 matlnées Infantis
do Cinema Colonial. Haverá dlstrl-
bulçfto de prcmlos e brindes e duas
orquestras tocarfto sem cessar.

O aparolhamento de. refrigeração foi

aumentado. O ambiente, pois, será
agradável sob todos os aspectos, ln-
clusive o da temperatura.

Prometem, assim, estrondoso su-
cesso os bailes de Carnaval do Co-
lonlal este ano, cujos Ingressos JA
estfio & venda desde ontem na bllho-
teria do cinema,

O Baile de Gala do Municipal, pa-
troclnado pela senhora' Darcy Var-
gas e destinado a beneficiar com a
sua renda total, a Cidade das Ment-
nas, tem provocado um. extraordlna-
rio movimento de bilheteria.

A Venda de localidades prossegue
Incessante, mantidos os preços do
110(000 para os Ingressos avulsos;
1608000, lngresos Individual em me-
sas; e 200(000 o Ingresso Individual
em frisas e camarotes, ficando o selo
a cargo do público.

Relativamente ao apoio espontâneo
que vem recebendo a filantrópica
Iniciativa, é oportuno divulgar a se-
guinte carta, ontem recebida pela se-
nhora Darcy Vargas:"Exma. sra. Tendo chegado ao nos-
so conhecimento, por Intermédio da
imprensa, que o Baile de Gala que
se realizará na próxima segunda-feira
no Teatro Municipal, seráo distribui-
dos alguns prêmios às fantasias que
mais se destacarem pelo estilo, bele-
za e originalidade, e considerando que
a renda desse baila será destinada ft
obra maravilhosa — Cidade das Me-
ninas — que v. excia. tâo Incanso-
velmente vem patrocinando, tomamos

\

0 REI MOMO NO ELITE CLUBE

Os concursos da A.C.D.
Com a última corrida ficou sendo

J seguinte a classlflcaçáo dos concor-Tentes:
TAÇA "OLIVAL COSTA"

J- Manuel Mlró ...... 10-21< - A. Bastos 10-21
• — «*¦ L. Costa Pereira . . 10—21
{ - Audlr Bastos .1 10—21

A frieira dos pés
alastra-se rapi-

damente
Se o sr. tem comiohão e ardor

nos pés, esfolamentos, dolorosas
rachaduras e frieira entre os
dedos, saiba que sofre do cha-
mado falso ácido úrlco dos pés.
Essa Infecç&o é causada por um
germe Insidioso que se alastra
rapidamente. Se nâo for comba-
tida em tempo, pode dar origem
a serias e perigosas doenças.
Trate-a eficazmente, adquirindo
hoje mesmo, em sua farmácia,
um vidro de SKINIZINB. Ape-
nas um aplicação de SKINIZI-
NE acabará prontamente com a
coceira' e ardor dos pés, e era
poucos dias de uso SKINIZINE
matará completamente o germe
que provoca essa infecção. Facll
e agradável de usar, nâo dlspen-
dioso. SKINIZINE é eficaz no
tratamento do chamado ácido
úrico dos pés. , Experlmente-o e
o senhor se convencerá dos seus
bons efeitos.

J - Samuel Babo ....» - Gerson Cordeiro . .
J 

- Isac Moutinho . . .
J — Raimundo Chaves .- Paulo Moneto ....w — L. Nasoimivr.to Jr. .

}' — J. Alcântara Gomes . . .,-—..
{" 

- Geraldo Sales ...... 10—17« — Eduardo Slsson . . ." - Oscar de Carvalho . .
jo 

- Nestor C. Pereira . . .
;» 

~ S. Correia Locks . . .»' — Rubens de P. Sousa . .
TAÇA "A NOITE"

J 
- Isac Moutinho ....- Raimundo Chaves . , .

_ 
- Gerson Cordetro ...

J 
- Oscar de Carvalho . .

J 
— •!. Alcântara Gomes .» -- Nestor c. Pereira . . .< - Paulo Moneto ...." - L. Nascimento Jr. , . .¦> - Camuel Babo

}" 
- A. Bastos .....

JJ 
~ '• L. Costa Pereira ." - Audir Bastos ....

}¦" 
- Manuel Miro ....

J< - Geraldo Sales ....
JJ - Rubens dc P. Sousa . .
Jj - Eduardo Slsson . . ." - R. Correia Locks . , .

10—20
14—19
12—19
12—19
10—19

9—18
13—17

10—10
0—16
6—12
4—12
4—12

32
31
31
20

ai
24
24
2s<
2o
23
23
21
19
18
17
11

A Sul América Capita-
lização ofereceu à A. B.

I. uma apólice de 25
contos.

Realizou-se ante-òntem a cerimonia
de entrega do uma apólice soldada de
25:000$, oferecida pela Sul Américo. Ca-
nitallzação à Assoelaçáo Brasileira de
Imprensa. Ao ato. que so efetuou na
sede da. A. B. I., estiveram presen-
tes os diretores, membros do xonselho
e outros associados. O sr. Bandeira
de Melo fez a oferta, em nome da
Sul América Capitallzaçfto. Agradeceu,
em nome da A. B. I., o seu presidente,
sr. Herbert Moses. • . ,

Baile dos Casados, no Inde-
pendentes

Ao tomar conta do Reinado da Folia,
S. M. Momo I baixou decreto orde-
nando ao Gavláo-Mor que fliesse, ape-
sar, da situação. Internacional, realizar
o tradicional Baile Futurista do 'Gru-.
po dos Casados", nos salões da "Tor-
re" dos Independentes à Av. Alml-
rante Barroso, n. 1 - 2.° andar e
dedicado aos "Carecas", na nogunda-
feira gorda, 16 de fevereiro, das 13 àa
19 horas. As festas dos casados pela
alegria e seleto ambiente sáo oonhecl-
das de todos que delas partlc.pnm
anualmente e deixam sempre grandes
saudades.

Os convites poderáo aer procurados 6,
Av. Almirante Barroso, n. 17, com o
sr. Rafael, na "Torre" dos Indepou-
dentes, ou pelo Fone 43-9725.

O baile de gala do "Grupo
dos 200"

Finalmente teremos depois de ama-
nhá, o esperado baile do Grupo dos 200
da A. A. B. B„ a festa de maior con-
correncla no período pre-carnavalesco.

Tudo faz-nos crer que a noite de
13 no Automóvel Clube marcará época
nos setores de. Momo, de vez que pou-
cos sáo os convites.e mesas para essa
famosa reunláo de Carnaval, os quais
só podom ser adquiridos por lnterme-
dio de sócios da A. A. B. B. em aua
sede no Edificio Martlnell.

Traje — Fantasia da luxo completa
ou a rigor (permitido o branco sum-
mor e dinner-Jaoket). Não Ingressa-
rSo fantasias Julgadas Inconvenientes
ao melo social do clube. Excepcional-
mente a Diretoria permitirá o marl-
nheiro completo.

Carnaval no Assírio
Considerando as responsabilidades

especiais este ano da apresentação -
das dansas típicas do nosso Carnaval
no "grlll-room" do Teatro Municipal,
a direção do Cassino Assírio obteve,
gentilmente, o pronunciamento rie um
Jurl de compositores populares porá
a escolha das orquestras que atuarão
naquele "grill" nas noites de 14, 15,
16 e 17, .tendo esse autorizado Jurl,
composto por Custodio de Mesquita,
Roberto Robertl; Mario Lago, Anto-
nlo Nássara e Hober dc Boscoli, ie
decidido pela orquestra dirigida pelos
nrtlstas Henrlcão c Carmem Costa e
pela "Jazz Arclr", dirigida pelo. con-
certista desse nome. >¦ 

'

Festa em homenagem aos
fotógrafos, no Flamengo
Agindo sempre com a maior íldal-

gula e distinção, o Clube dc Regatas
do Flamengo, que prestou Jji dellca-
da homenagem aos cronistas carnava-
lescos, vai fazer o mesmo aos foto-
grafos dos' Jornais, oferecendo-lhes um
"oock-tall*'' o uma tarde dansante

amanha em sua elegante sede social,
sede social.

Silvestre Leite, diretor social do que-
rido clube fez Já as devidas comunl-
cações tendo tambem anunciado espe-
rar ali, como sempre os representan-
tes da crônica follona.'

Em exposição os prêmios
para os bailes infantis do

ex-Âlhambra .

,__________________________________________________________________________________»_i.^ti**W»

a liberdade de vir, por melo desta,
pedir a v. excia. nos permita contrl-
bulr com mais três promlos pnra se-
rem distribuídos na festa acima refe-
rida, Julgando que desta forma esta-
remos contribuindo, tambem, ainda
que multo modestamente, para a cbra
filantrópica que v. excia. vem rcall-
zando. Tratando-so do três aneto, fa-
brlcados com madeira brasileira, oom
pedras seml-preclosas tambem brasl-
loiras, e tanto os anils como as pe-
dras, fabricados por operários brasl-
loiros, permltlmo-nòs sugerir que estes
prêmios sejam* distribuídos a fanta-
slas sobre motlyos tambem brasilei-
rós. Certo de que v. excia. aceitará
esta nossa pequena cooperação, Junto
enviamos os três anéis e aproveitamos
esta oportunidade para apresentar a
v. excia. os nossos agradecimentos.
Cordiais saudações. — Abol.n Inglês,
presidente da< Crlstab S. A.".

PESSOAS QUE OCUPARÃO MESAS
O Baile de Gala do Municipal, reu-

ntrá. os elementos mais representai-
vos da sociedade do pais, sendo, desdo
Já, conhecidos os nomes das seguln-
tes figuras que ocuparão mesas no
recinto suntuoso do nosso principal
teatro, na noite de 16: general Eurloo
Gaspar Dutra e Valentim Bonlclo:
ministros Marcondes Filho e Barros
Barreto; sr. Lourival Fontes, tabelião
Hermes, drs. Oscar Torres e João
Freitas Vale, major Goiana Primo,
embaixador* da Argentina, sra. e sr.
Carloman da Silva Oliveira, drs. Be-
zerra de Freitas, assistente técnico do
ministro do Trabalho, Nestor Ascoll.
Joel de Oliveira Lima, Bernardino
Fonseca, Álvaro Castro e Sllva, Este-
lita Filho; sr. e sra. A. Ferreira Bo-
telho, srs. Cláudio de Sousa, Adalber-
to Correia, Artur Mendes Marques,
Marcelino Machado, Mario Rolas, Cas-
tro Vale, Artur Hell Nelva e Masson
Jacques; sr. M. Dias Garcia; drs. Cán-
dido de Campos, Mario Sunê, José de
Albuquerque, Lima e Sllya, Alcides
Caneca e Adamastor Vergueiro da
Cruz; sr. Precott Chilts; dr. Jullão
Nogueira, sra. e sr. Renato Morais
Bastos; drs. Antônio Lacerda Mene-
ses, Pedro Delamare São Paulo, Ade-
mar Leite Ribeiro; sra. Carmem San-
los; drs. Joaquim Fonseca da Silva,
Armando Rego Macedo e Álvaro Me-
neses.

Dr. Álvaro Pontes

_______.^^^^aa^M—jjjjMqiM—
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Em prosseguimento ao seu progra-
ma carnavalesco, o Elite Clube ofere-
oeu, ante-ontem, aos seus admirado-
res uma grande batalha de confetl em
sua sede, à rua Frei Caneca n. 4.

A noitada, como aliás sempre acon-
tece, nas festas promovidas pelo vovó
do recreativlsmo, esteve, bastante ani-
mada transcorrendo num ambiente de
Intensa alegria, ordem e entusiasmo,

S M. Rei Momo I e Unlco com-
pareceu & concorrida festividade, de-
morando-se bastante. entre os foliões

que enchiam os amplos salões daque-
Ia popular sociedade.

No clichê acima, o soberano da ío-
Ha, "puxando" um cordão, em com-
panhla de Jullo Simões.

CIRURGIA

Av. Aparlclo Borges, 61
Telefone : 42-5005.
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CALViCIE PRECOCE |
Como evita-la l I—TF
ALEXANDREBELEZA]

',Vdm°1 Super eficaz contra
«MiiiipM DOS" CABELOS

Simultaneamente numa vitrine do
Cinema Odebn e^da Casa Mesbla está
ec exposição a coleção de brindes que
a Cia. Brasil Comercial o Imobiliária
entregará aos petlzes premiados, com
rs melhores fantasias carnavalescas,
durante as "matlnées" Infantis no
Edifício Francisco Serrador. Uma co-
missão do reconhecida idoneidade se
encarregará do Julgamento do festivo
certame. Dentre os oblotos expostos,
notamos os seguintes: bicicletas para
meninas e menino?, bebês nom vou,
bonecas don.iarlnos, jogos de plng-pong,
cavalos do pelúcia com rodas, patins
americanos, Jogos de xadrês, tiros ao
nlvo, rádios, estojos térmicos colegiais
e talheres,

O Cnrnavol Carioca de 1942 no "Sa-
Iflo de Festas" do mencionado edlfl-
cio, sob a legenda "Selva Brasileira",
será a reunião mais elefante da cida-
do. tnl o conlunto hprmon'oso que foi
arranlndo nara esse. fim. Os cenoura-
fos Cotomh <i Arquarone resnondem,
rcspectwnnr.nre. uola decoração Inter-
na e externa e Napol»ão '. «res apre-
sentar.", suas cnnhcnlrtnn nrniiiMtrm. nn-
pular**'.;'

O vasto pavlmonto nara os bailes
* fantasia o as "matlnées" da po-
tlzida. dias 14. IB, 18 o 17, terá as
delicias de umn refrigeração mortemis-
slma que desafia a maior rinleula,

O trai» dos follies ele<nntes dever*
sers branco a rigor ou fantasia de
luxo.

No Del Cantilo

O rei Momo da Linha
1 Auxiliar

Miguel Pereira, a conhecida estação
de veraneio da Linha Auxiliar, Ini-
ciou os festejos carnavalescos, qua
continuarão até terça-feira de cama-
vai. Constitulo um verdadeiro suces-
so, a chegada do Rei Momo «»,"""}"«'
Auxiliar, pois, era um caso tn«f"0
na vlda da cidade de clima refrigera-
do. Em um carro repleto de crianças
fantasiadas, o Rei Momo, representa-
do na pessoa do conhecido carnava-
lesco do Rio, Frederico Barbosa, o
"Mataborrão", aquele homem da Wl
do Carnaval e da Previsão do Tem-
no", chegou a cidade, sendo recebido
debaixo de grande ovaçáo. Em vistoso
coreto, armado na rua General Ama-
ral, tocava um conjunto musical de
Governador Portela, sob a direção do
maestro Heitor Castilhos. Chegando ao
coreto o Rei Momo usou da palavra
para anunciar a população que ali
estava para presidir as festas do car-
naval que deviam ser as mais brllhan-
tes.

Do programa consta batalhas de
confetls, baile infantil e popualres.
Reina grande animação na Linha Au-
xillar.

Pista para seis mil pares
no Estádio Brasil

* Toda a cidade Já sabe. Os'bailes do
estádio Brasil este ano, vão, em tudo,
superar os anteriores. 18 professores
sob a batuta do maestro Herculano,
estarão ã postos, para executar, sem
Interrupção de um minuto, ás mais
cotadas músicas do carnaval de 42.
Trezentas mesas seráo dispostas em
um tablado que circunda a pista de
dansas, de molde que os seis mil pates
que na certa Irão ao tradlolonal esta-
dlo da Feira de Amostras, poderão
sem outras preocupações , de render
homenagem à Sua Majestade Rei Mo-
mo I e ünlco.

Na porta, uma comissão designada
para esse fim, fará a mais rigorosa
seleção, do maneira que vocês, foliões
da velha guarda, não sofrerão cons-
tranglmentos. As Améllas ficarão a
vontade.

O High-Life e os seus

painéis. ¦'.

A vlda de Luiz XV é sem favor uma
vlda atraente. Seus hábitos, suas pre-
fercnclas e seus gostos fizeram época.

Apesar do pô de arroz,, opezar das
futllldades lmporantcs em tudo que
se fazia na corte de Versalhes, a ver-
dade é que essa época criou estilo,
em tudo, na Indumentária, na orna-
mentação. na arquitetura em quase
tudo finalmente.

Os amor lol exaltado ao extremo.
Luiz XV. grande gnlanteador, foi mes-
mó o expoente máximo de exaltação
nmorora. A sua vlda cm certa fase
foi toda dedicada A mulher o a his-
torlá está ni a citar Mme. Pompa-
dour, • as quatro Irmãs Nolallles.

Como acontecia entáo o Bem Ama-
do tinha tambem a par dos Seus ml-
nlstros oolitlcos, seus cavalheiros do
amor. Era a funçáo desses conselhel-
ros orientar as caçadas reais, denun-
Ciando n «»snnnriftrHn Ann hnns efl-

' Estamos apenas a 24 horas de
quinta-feira ."magra", dia em que a
Bola de Ouro fará a maior demons-
tração de Carnaval "reflnée", levan-
do a efeito no saláo de honra do edl-
ficio Francisco Serrador o seu Já
tradicional baile, que este ano su-
plantará tudo quanto Imaginar se
possa no gênero. ,

Apresentando programa» repletos
de atrações, vos bailes do Bola de
Ouro se fizeram centro de preferen-
cia pelo seu alto grou de seleçáo. E
ei» ai uma das razões por que são
preferidas pela "Jeunesse dorée" ca-
rioca, que neles encontra a unlfor-
mldade desejada: conforto, beleza,
luxo, arte.

Conforto — porque este ano o baile
do Bola de Ouro será realizado no
saláo de íestaB do Edifício Serrador e
que será estreado nessa noite de gala.
Ambiente refrigerado pelos mais mo-
demos processos, a "haut-gome", que
aceitou "ln-totum" o "frevo de ca-
saca", ali se divertirá a valer sem os
percalços do calor.

Beleza e luxo — porque é nessa noi-
te de elegância requintada que a
nossa melhor sociedade fará a sua

"blg parade" carnavalesca, exibindo
luxuosas e originais fantasias, orla-
das especialmente para ela.

Arte — porque este ano o "frevo"
será dansado em pleno "Paraíso Ama-
zftnlco", motivo que Hlpôllto Colomb,
flligranista da cenografia, escolheu
para "decor" do majestoso saláo de
festa» do ex-Alhambra.

As dansas terão a cooperação de
duas orquestras, uma especializada no
"frevo", composta de 18 professores,
c outra um "Jazz" sinfônico.

A data de hoje registra o mais
retumbante acontecimento do período
pré-carnavalesco. Reallza-se, final-
mente, a festa que tem maior aco-
lhida entre os foliões elegantes — o
Bailo do Popeye. O recinto do teatro
Carlos Gomes já teve os último» re-
toques para receber os cariocas que,
ao se consagrarem a Rei Momo, exl-
gem conforto e comodidade. O so-
berano da alegria Jamais se esquo-
cera do entusiasmo que esta. noite
seus súditos lhe demonstrarão. E'
que o Baile do Popeye mereceu ds
seus organizadores excepcionais pro-
vldenclas para torná-lo o maior auT
cesso do Carnaval de 42. Tudo lol
cuidadosamente disposto de forma a
assegurar aos foliões um ambiente
irrepreensível, onde predomina o

bom gosto e o bem estar. A decora-
ção. encerra um motivo hilariante e
original, distribuindo na sua protu-
são de cores berrantes um lrresistl-
vel convite para a mais franca folia.
Outro problema que os organizadores
resolveram com providencias especial»
foi o do calor. A solução obtida não
poude ser mais satisfatória. Embora
o recinto do teatro seja naturalmente
arejado, possantes renovadores do ai
foram Instalados, o que eliminará a
alta temperatura , ocasionada pela
grande aglomeração. Duas orquestra»

compostas de dezenas de elementos se
encarregarão da parte musical. El»
em resumo os detalhes que Justificam
a Intensa procura de ingressos e en-
comenda de mesa» para o Baile Po-
peye, que ainda hoje podem ser acha»
dos na rua Rodrigo Sllva, 28, loja,
tel. 22-9088, ou na bilheteria do tea-
tro.

O grande baile de hoje
dos bancários

A pista do Automóvel Clube »er& p»«
queno sem dúvida para acolher a mas-
sa foleônlca que na noite de hoje
comparecerá ao salfio do espetáculos
da rua do Passeio.

As festas do Carnaval dos Banca*
rios, pelo ambiente seleto e alegria,
são conhecidas de todo» que nelas par-
tlcipam anualmente.

O ambiento verdadeiramente cama-
valesco do Automóvel Clube pelas mãos
tle conhecidos cenógrafos decorados e
coadjuvado por uma das mais orogl-
nal» Iluminações de que se tem meme-
ria no Rio, darão ao grande baile
de máscaras dos Bancários a prima-
zia da temporada de Momo de 1942.

Os convlter poderão ser procurados
nos clubes filiados á Liga Bancaria de
Esportes ou á Av. Jllò Branco n. 108,
2.o andar.

Boletins das Diretorias de Infantaria,
, 'Artilharia e Cavalaria

O baile de gala do Bola-
fogo Futebol Clube

Quis o presidente do Botafogo F.
C, que a primeira festa social do
ano, se revestisse de raro brilhantis-
mo e superasse mesmo, as afamadas
reuniões botafoguenses. Por .isso, tem
dado todo o apoia à organização do
baile de carnaval marcado para o dia
14 do corrente. Custosa e explên-
dida ornamentação, tol pedida ao de-,
corador que é Gilberto Trompowskl.
E o Jovem artista que tem dirigido
ft decoração das festas mais elegan-
tes da cidade, empenha-se em dar aos
clássicos Balões do alvl-negro, toda a
ílnura que enoantaram os observado-"res 

do Século XVIII, era sumaments
requintada. Mas, a esse motivo de
atração, outros não menores foram
Juntados. As orquestras dos "Anjos ao
Inferno" e do maestro Georg Brass,
desfllaráo em ritmo Incomparavel, as
mais palpitantes criações dos nossos
compositores populares.

Um detalhe Interessante da grande
festa de sábado "gordo", será a atua-
ção da Rainha do Radio, Linda Ba-
tlsta, que cantará as melhores músl-
cos deste carnaval. Emlllnha Borba,
outra oonsagrada cantora do nosso"broadcastlng". foi tambem contratada
para abrilhantar o baile botafoguense.
Esneclal serviço de cela, a eargo da
Colombo, foi encomendado. If. aten-
dendo aos pedidos feitos, a diretoria
resolveu permitir que os seus amigos, ., .._.,„,._,
pagando a Importância de sessenta l; «f forta distribuição de doces e re.
mil réis por pessoa. O traje serft o' ?-«•»"'-?»• — "»»1"»

O carnaval da Banda
Portugal

A veterana sociedade da praça Onze
de Junho orfeanlzou, para este ano,
um grande Carnaval. Assim, ultimam-
se os preparativos para ornamentação
das amplos salões, afim de receber
condlgnamente os numerosos foliões
que ali. todos os anos, afluem seden-
tos por gozar as delicias de um am-
biente genuinamente carnavalesco, on-
de a alegria e o entusiasmo atingem,
por vezes, ife ralas do delírio.

A oomissSo promotora das festejos
carnavalescos, está em franca atlvlda-
dè. Todas as providencias foram to-
madas no sentido de que os. mesmos
em nada desmereçam o prestigio con-
seguido nos anos anteriores.

A decoração das salões foi entregue
ao cenógrafo Damasio, o qual trans-
formou, como num passe de máglc»,
o ambiente, compondo o felicíssimo
motivo "Uma noite no Hawal'*, tra-
balho que será, por certo, multo admi-
rado por todos que ali compareço-
rem. .

Alem deste caprichoso trabalho, há
a registrar a. feérica Iluminação, ser-
viço este a cargo dc um hábil profls-
«tonai. Dlsnostas artisticamente, ml-
lhares de lâmpadas da» mais varia-
das cores inundarão os salões de um
colorido bizarro, emprestando ao am-
blento aquela alegria vibrante e co-
munloatlva que é o segredo do rem-
nre vitorioso Carnaval na Banda Por-
tugal.

Dois excelentes conjuntos musicais,
sob a direção do prof. Pereira, Im-
pulslonarão as dansas não permitindo
um minuto de folga aos dansarinos.

Assim ficou organizado o programa
«Joi festejos carnavalescos:

Sábado, dia 14 4- Noite Carnavales-
ea das 22 ãs 4 horas. Domingo, 18
— Noite Carnavalesca das 22 fts 4 ho-
rãs'. Torça-felra. dia 17 — Noite Car-
navalesca das 21 ás 3 horas.

Como nos anos anterlorcsr haverá
a tradicional "mntlnée Infantil", dns
14 ãs 17 horas do domingo, dia 18,

No amnlo snláo do Cluhe da nvenl-' 
.S Fuhurhm*. nnn nslá rccdinndo ns
del»lhes fnnl» dn sim n"iinni"nt»Ç"o,
¦.riran rnnllüidns no» fllns 14. 18 c 18
trfs hn'i"» a fnnlj-ln, A Juignr imi"»

."rnni-wltvri Mlnf o IJ'1 Cnslllo P.
O, Inilll-rni f«it',li'rA i«l»"'»inrilln OS
irfa íl»" wwld P folln. .'A tn.
i"»ln rii"1"»!'"'"" iluitr, ni(ii'Cfl"ni>, imn

i llí') dprPo ffl"ii nns lnillnrlnn", O»
j iiWinrM fvn-if^iM «A ln'An Inirn».

ni in"irfi,,l'> » wHw Af (""'ninli/n p n
i>l,liu||ii cn»,i|, pnitiillilii .' mn«mni Oh"
Irruni (.(.'uiilcii phiícIhIs oi.ru m D*!"
•cr" ''" 'Uni, relnuooi, na .,. n imln
do rluiin»

üm dos painéis da ornamentação,
do High-Life para os seus memora-
vels bailes revive Juntamente uma ce-
na assim. O Rei aparece em primei-
ro plano em sua ropagem de gala ti-
tando alguém que desllsa como uma
sombra c aponta maliciosamente a fl-
gura que se vai...

Baile infantil do*
bancarioa

A fsma dns fo»tas rto carnaval na
slinrrttloa ngremlnçfln dos funcionários
dn nnncn rio nrnsll é eonlionldn por
tnrin»'mio unMnm rte rilvniilr-sn num
rtioblinlo «virem n rte rtrnnrio rtlnlln-
ráo. A t.nllHnrii Inmlinn Já deu n fim
prof'rrn"ln n»i"i o llnllo Infantil rt»
A, A n. II. t*"l" Hllii o lni'"l nirnllil-
rto n C, I), nnl''ful'n IroMS" mnli ani»
iii"oíi. ii 1'ino foitn qui" ItA limar, .lo>
mlimn, in. o onril" rta« l«ÜDi or-
eximira" it»» in»lhw»t 't'",'H .'apitai
feiram f«cnlhl(!8« PfM tratar nnn «la-
prin riuidlaiilo an «ilililnil». OnilVItt»
»ii por in'. iiimliii ita .miin».

de rigor, smoking, dlnner e summer
Jackf-t, casaca e vestidos de soirée.
As fantasias dc grande luxo, seráo
permitidas.

Baile infantil Wall
Disney

Cinco contos de prêmios, constitui-
dos por finíssimos brinquedos norte-
americanos, serão distribuídos entre a
netlzada que nomonrecer ao Baile Walt
Disney, de Segunda-feira Gorda, no
salão .do festas do Edifício Francisco
Serrador, fantasiaria com qualquer dos
caracteres do famoso caricaturista.
Esses prcmlo» estão exnost.os t.» "»
ExnnsInSn",

Sinfonia de Momo no
Internacional

Decoração primorosa, uma verdadel-
ra sinfonia de dores e lusos é a qua
apresenta o "Internacional de Rega-
tas'' em «eus «alões. Será uma visão
maravilhosa para quanto» ali oompa-
rcoornm, pol». os pnlnél», trabalho lm-
pennvel rto *nn«ngr»do nrtl»',n, foram
n-srntnrins rin mnnrlrn a qiu. MlO fal.
tnsiio nma nn nota nesta Inérilln "Bln«
fonin da Mnn\n", Plorrnts, Arlaqulni,
rninmlilna», nnlnnn« a pnndelrn» numa
(•rmfiii>»n rio nova» a gi'»tns oomo nua
chamando oa follõen pnrn qua na nenm.
nnnhnm nn sinfonia harmonln-n d»
iinliiK ii|i.|i'iniiiiii'ii «lim nirhii'. Miiiiiin» a
marrhaa, fínmn epia, «a náo foir» »il«
flclrnln inilii Mn, lnl (iimtriiloila a
iirniiaalrii rte ai«|.u Vlalra, nua «aliará
liilarnralnr .i*»a annanrdniiafa ria nn»
ina a mui» IiiiIh.iim,* am torto o uni
rllmoi

frlieernntos aos petlzcs
Para todos esses festejos, a comls-

sHo prevlno nos srs. associados que
«erá rigorosamente oumnrldn n porta-
ria do exmo. sr, dr. Juiz de Menores.
Prevlne, outrosslm. que não será per-
mltldn a entrada às pessoas fantasia-
das de Apache, "travesti", Hawalana
«em satoto o Malandro, flcndo as de-
mnt" a critério da romlssSn.-

Quinta-feira, dln 12, batalha de con-
fetl. em homnnaecm no Ponha Clube
e Amantes dn Arte. das 20 fts 23 ho-
ras. sendo permitido n intrnda aos
associados dessa" Instituições, median-
t.p fi*-cnnrf>K*ntfir.fin d» cftrtplrn. n rftd-
bo 2

O ultimo ensaio das <4C<<j-
rolas" de Anchiela

O blooo das "Garotas" do B. O.
Anohleta, formado por foliões do sim-
pátlco grêmio da rua Arnaldo Murl-
nell, deseja suplantar o» sucessos dos
anos anteriores. Hote, nela última vez,
chefiado» nor Geraldo Linhnres e 011-
horto Brandão, seu» dirigente», volta-
ráo a ensaiar a» Já' fameia» "Oaro-
tas"' rubro» negras. Como dnn vrne»
antarlnra», o "apronto" decisivo na
nunrlra .In E n, Andilata, outá rira-
norlnnrtn grande lnt»rrr«a noa mornrtn-
rn» local», ru,'» nnn rtlns em que an-
nalnm a» "tlninlnn", iiinioln lnnallrta<
ele< Inrnii"»» uma verrinelelrn nãurtugA
nwmmnn, Banrin oatn n rtarrntlnlrn vea
am niia.aa "Oarntaa rtn 

"", o, Analii»»
ta" nnaalam, ralna um anliialanmn
rum rtn «'iiiiiiiiii antra na iinmpnnaiilaa
elo hlnnti qua caparam nnarlnr.,, mira
lilmllU' 1'limil l'lm ¦ 11 «-lt» |lin|i||itn ne
nu l.il iH"i'l'  0 efiiiimnil Ila 41,
ri •• 'mi linln niinuala iiiiiiiiiii|iin i im
|in|iiM< .i(ilin,'ai. anlniilmiiM,

(Conclusão da 10» página)
po de Artilharia de Costa (Fortaleza
de São .loãol, para p 1.» Grupo Movei
de Artilharia de Costa (Sétima Re-
gláo Militar).. . „ _ __Aparlclo de Oliveira, do 3.» Grupo
de Artilharia de Coata (Forte de Copa-
cabana), para a 8." Bateria Indepen-
dente de Artilharia de Costa (Forte de
Óbidos). -„

Bartolomeu Severino Bezerra, ao
3 o Grupo de Artilharia do Costa (For-
te de Copacabana,, para o 1." Grupo
Movei de Artilharia do Costa (Sétima
Reglfto Militar).

Leopoldo Soares Vieira, do 2.»
Grupo de Artilharia de Costa (Forta-
loza do São Joãol, para o B.» Grupo
do Artilharia de Costa (Forte de Itol-
P —' Antônio Raimundo de Medeiros,
da 2.» Bateria Independente de Arti-
lharia de Costa (Forte Barão do Rio
Branco), para o 1.» Grupo de Arti-
lharia de Costa (Fortaleza de Santa

— Francisco Pires, da 1.» Bateria
Independente de Artilharia de Costa
(Forte Marechal Hermes), para a Ba-
teria do 8.» Grupo de Artilharia ae
Costn (Forte Portpcarrero).

AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇfiES
A SEGUNDO SARGENTO, r- De con-
fnrmidade com o Aviso n. 162-Prom.2,
de 21 de Janeiro de 1042, autorizo o
preenchimento, por promoção, das se-
guintes vagas de segundo sargento, que
deverão ser feita» dc acordo com o
Aviso n. 1.108, de 23 de março de 1040:
1 » Grupo de Artilharia de Costa (For-
taleza de Santa Cruz), 1 (uma): 2.»
Grupo de Artilharia de Costa (Forta-
Icza de São JoSo), 3 (três): 3.» Grupo
de Artilharia de Costa (Forte Copa-
cabana), 2 (duas); Bateria,do 4.» Gru-
po de Artilharia de Costa (Forte de
Lage), 1 (uma); 1.» Bateria Indeoen-
dente de Artilharia de Costa (Forte
Marechal Hermes). 1 (uma): 2." Ba-
teria Independente de Artilharia de
Costn (Forte Barão do Rio Branco), 1
(umal; 8." Grupo de Artilharia de Cos-
ta (Forte Italpús), 1 (uma); Bateria
do 8." Grupo de Artilharia de Costa
(Forte Portoearrero), 1 (uma). (Nota
n. 37. de 10 de fevereiro de 1942, da
Primeira Divisão).

(a.)  Antônio Fernandes Dantas,
gpi«.ral dc Brigada, diretor.

Confere: — Tenente-coronel Clelstho-
nes Barbosa, chefo do Gabinete.

Diretoria de Cavalaria,
Trem, Remonta e

Veterinária
CAPITAL FEDERAL, 10 DE FE-

VEREIRO DE 1942. — BOLE-
TIM INTERNO N> 34.

¦ APRESENTAÇÕES DE OFICIAIS. —
Apresentaram-se, a erín Diretoria, o«
seguintes:

Dia 9 de fevereiro de 1942:
Tenente-coronel Eduardo Monteiro

de Barros Júnior, por ter de embar-
car, afim de reunir-se ao Regimento
(4." Regimento de Cavalaria Indepen-
denr»' .1

Major Djalma Balma, do R. A. J.,
por ter sido substituído no Conselho
de Justificação e ter que se recolher
& Unidade.

Major Sandoval Cavalcante de Al-
buouorque, do 4.» Regimento de Cava-
lorla Dlvlsionarlo, nor ter sido deslt-
gado da Diretoria no Remonta • oon-
tlnuar om ferlaa.

Capitão Lula Fournier,' do Quadro
Suplementai' Gorai, por ter vindo da
o.« Região Militar afim de efetuar ma-
t.rli-tiin no Centro rte Inntrução da Mo-
torlanção o Meoanlnação,

Maior Lula do Aimmbuja carrtnnn,
elo 3," Roglmanln do Cavalaria Dlvlalo-
nnrln, pnr tar eta raunlr-aa ao Onrpn,
omlinrannrtn a 1,1 eln onrranla,

Oanltán Clorarrtn Majala Amnrnan
AiiiiiíIiiiMii, do Quartel (lanaral da n."
pirataria da Cavalaria, pnr lar anlrit»
do am uniu da faria*, naala aapllal

.'iiiiliiin Naiann ria nilvalrn llnalia,
Mu Oiimlin Mitiilniiiriiliir ljii|,i|
'1'ln liilllmli' tini iMIii MU.

rlanla
NMtlO

nor tfr
llllll'IM'11,1

iMiiii lOifrliMila nn tm ila liialniuAnMotorlMílo » MiünliiilOi viato
|inii.'i||i 0 i.', 1, ti ll,
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_ Capitão Antônio Alves Dl»s. d«"
8.» Regmlento de Cavalaria Indepen-
dente, por ter sido classificado e ae»-
ligado da Escola Militar e entrado em
trftnslto. . „ -„

capitão Rodrigo Ferraz Kooler, do
Parque M. M. da Sétima ReglfiO Mlllr
tnr, por ter assumido a direção ao
Pnrnue de M. M. da Sétima Regiáo
Militar. _'''_,-•''._

Csnltáo Luiz Linhares da Fonse-
co do 7.» Regimento de Cavalaria In-
denendentn, por ter- sido desligado da
Escola Mliltnr em conseauencla da sus-
pensão do gozo do ferias em oue se
achnvn e ter entrado em trânsito.

Cnnltão Armando. Ribas Leitão,
do E E. M., oor ter sido desligado
tia Escola rie Estado Mnlor em vista
de trnncnmcnto de matricula por mo-
tivo rto saudé.

 Primeiro tenente Ello Bentes Ri-
helrn, dn 5." Regimento de Cavalaria
Independente, por terminação de ferias
e regressar à sua unidade.

Primeiro tenente Orozlmbo Costa,,
do Centro rie Instrução de Motoriza-
cão e Mecanização, por ter sido trans-
ferido dn 11.» Regimento dp Cavalaria
Inrienendonte pnra o Esquadrão rie Me-

ItrnlVindorn 

Automóvel do Centro de In»-
truefio de Motorização e Mecanização
e ter cheendo d» Porto Porã.

 Cnnltão Silvio Couto Coelho da
Frota, riõ Centro de Prenarncão de Ofl-
cinis da Reserva da Primeira Região
Militar, nor ter sido classificado no
Centro dn Prenarncão de Oflolnls da
Reserva ria Primeira Roflão Militar e
se apresentar & sua unidade

 Primeiro tenente Pervulo Mota
Llmn. rio 1." Regimento rie Cnvnlarla
Dlvlsionarlo. .«rior ter sido transferido
pnra o 1.» Regimento de Cavalaria Dl-
vlslonnrlo.

Segundo tenente Milton Campos,
do 1." Regimento de Cavalaria Dlvlslo-
narln, por ter sido transferido nnra o
l.ó Regimento de Cavalaria Dlvlslona-.
rio. ¦; .

FKRIAS. — De acordo com a escala
rmblicndp no Boletim Interno n. 297,
de 28 de dezembro de 1041, entrou
hojo no gozo das ferias relativas ao
corrente nno, o escrevente da classe O,
Heráclltn Aqulno Matoso, rin Gabinete.

OFICTAL ADJUNTO DE SECÇÃO. —
O' cnoltflo Pnuln Sema Mercê assumiu
as funções de adjunto da S-l/D-3, em
8 rl» fevereiro de 1042.

nwRT.TaAMENTO DE OFICIAL. —
LOUVOR. — Por ter efetuado matrl-
cuia no Centro dn Instrução de Moto-
rlzacão e Mecanização e em conse-
ouenc.la, exonerado desta Diretoria, é
desligado o capitão Augusto HlnAUto
de Medeiros Filho,

Nos funções quo exerceu do chefe da
S/l e de chefe da.D/l, o capitão Hlpô-
lit'o rin Medeiros soube desemoenhá-las.

, Oficial criterioso, conhecedor de le-
glslação militar, organizado e orgnni-
7,»r.~~ *-' um modelo de auxiliar des-
ta Diretoria.

Apraz-me consignar os meus elogio»
e os vntos para que continue dedicado
h profissão.

APRESENTAÇÃO DE SAROffiNTO. —
Acompanhado do ofloio n. 292, de.8 de
fevereiro de 1942, do comandante do
1.» Regimento de Cavalaria Dlvlslona-
rio, apresentou-se o segundo sargento
Renato Mala, do IV/2.» Regimento de
Cavalaria Dlvlsionarlo que nesta data
entra em trftnslto,

INSPEÇÃO DE BAUDE. — Nft Inspc-
ção de saude a que foi submetido; o
oficial abaixo, foi julgado:— Capitão Afonso Henrique' d* Sou-
sa Gome», do Estado Maior do Exér-
cito, nn dia 3 de fevereiro rin 1043. na
Dlrútnrla da Saurin do Exército, para
afeito do mntrloum no Centro da Ina»
trueán da Motorização e Meonnljaçfto:

"Apto pnra o aorvlon dn aix^rnlto",
TRANOFERENCIA DE PRAÇA, —

Transfiro, da nrriam rio axmo, ar. ml-
nlairn, n anlrtario Xlatn ria Bllva Naaol-
manto, rio n, A, N, para o 1'arniio rio
MoIn.Mcoanlaação da tiétlinii noRlAa
Militar,awçao nn oriotAii, »• pia» adido
i. •«¦"tu iMiiiiniiii, elo iiiiiiiiii nom a la>
ira "a" rin art, 44 (ln 0, V, V, M. Rn
fl >'ii|il!flx A.liliiliilx llllmi' 1.1'IIB.i'

ln,) •- ilanaral i''iiiin. Vt»\t» lin nnn-
1'lllH Hl", lIlHllll .
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i»-'"'"*?1 O Botafogo cederá Gonzalez ao
> i

-,,"'!

Sanf amaria será o I
único elemento f
estrangeiro que

defenderá as
cores alví-

negras
. . O Botafogo estft, disposto" a «¦•
der Gonzalez ao Canto do Rio,
«ma vez que, na temporada atual,
tese Jogador nfio poderia integrar
0 quadro alvl-negro atuando San-
tamarla. ''"*'''

Justl fica-se a resoluçfio tomada
gpelo Botafogo em face da regula-
mentaçâo dos esportes que nfio
jsermlte a inclusfio de dois .pro-
íisslonals estrangeiros contrata-
ios no mesmo "team".

Santamarla representa multo
ro conjunto botafoguenso, nfio
sendo de estranhar o "corto'» so-
Irltlo por Gonzalez.

O zagueiro Graham Bell, uru-
gualo, continuará .logando por-
que vái naturalizar-se brasileiro.

Vai ser homenageado o
sr. Gastão Soares de

Moura
Os cronistas credenciados Jun.

to a F. M. F. vfio prestar, ama-
Bhá, uma homenagem ao sr.
Gastfio Soares de Moura Pilho,
ex-presidonte dessa entidade.

Ao esportista homenageado
que, durante a, sua gestão, se
mostrou um amigo dos jornalls-
tas. será oferecido um "coclc-

tail".
A reunião de cordialidade tem

por objetivo demonstrar ao ex-
presidente que os jornalistas sa-
bem reconhecer os serviços pres.
tados an esporte pelo sr. Gas-
tão Soares de Moura Filho no
mais alto cargo da entidade men-
tora do futebol, metropolitano.

l^fe^^^^^^^^
Canto no

 
ta

Brasileiro0 que foi o 4.° Campeonato
Um descaso lamentável da C. B. D.

Infanto-Juvenil de Nata
Êxito técnico sem precedem

Rio dè Janeiro, Quarta-feira, il de Fevereiro «lc 1942

ALBERTO DE OLIVEIRA, A NOVA RE-
VELAÇÂO DA NATAÇÃO BRASILEIRA
SURPREENDENTE VITORIA DO FLUMINENSE NA 2a PRE-

PAR AÇÃO PA NAMERIC AN ¦

â Light nos Esportes
Atletas chamados pára

inspeção de saude t
Afim de serem submetidos ao

exame- médico obrigatório, a aç-
cretaria da L. E. A. L,. C. A..'pede pjjr nosso intermédio, o
comparecimento dos atletas
abaixo, hoje, das 17 às 19 ho-
ras, na sede do Light Tráfego
F. C, à avenida 28 de Setembro:
Joel Oliveira, Maximlano Soa-
res, Alcides Alves e Veríssimo
José de Melo, do Jardim Bola-
Bico A, Ci e Dalvaro José d«
Olivelía, da A. A. Auxiliares
da Administração -'•¦'

"erâ realizado, no próximo sâ-
bado, o baile a fantasia do Tra.
ç5p P. C. A festa terá lugar
no salão da Rua Figueira de
Melo, e está sendo aguardada sob
vivo entusiasmo.

¦ S. PATTLO, (Osvaldo Lopea de (?)
Castro, enviado especial do DIA-
BIO DÉ NOTICIAS) — A segun-
da competição preparatória dos
nadadores nacionais que particl-
parfio do Torneio Pan-Amerlcano,
realizada sexta-feira e sábado na
piscina do estádio Municipal do
Pacaembú, teve um desfecho lnes-
perado, constituindo a vitoria do
Fluminense uma grande surpresa.
E' que o campeão carioca não pou-
tíe enviar a capital bandeirante
os seus maiores "ases", como Ce-
cilla Hellborn, Slegllnda Lenk,
Isls Nascimento e Silva, Regina
Fonseca e Silva, Armando Troya,
Jorge Vasconcelos, Aldemiro Vale,
Pedro Mlblell de Carvalho e. ou-
tros.

Esperava-se, por isso, quo o Ger-
mania obtivesse uma vitoria ia-
cil.

Apresentando-se .sem o concur-
sodeMludo e de Helmuth Von
Schuetz, o campeão paulista de-
cepciònou, permitindo ao Plumi-
nense a posse temporária do tro-
íéu "Silvio de Magalhães Padilha".

UMA REVELAÇÃO
De um modo geral, a competi-

ção apresentou fraco desenrolar
técnico. Serviu, entretanto, para
revelar um elemento, quo poderá
vir a ser um dos máioiics nstros
dt, natação brasileira. E' ele o Jo--.em Alberto de Oliveira, do. Es- {
porte Clube de TTberi&nciia, que
venceu com grande facilidade o
campeão carioca Armando ,Ban-
deira de Lima nas provas de' 400
e 1.600 metros livres, marcando
5'19" e 21'58"2.

OS VECEDORES
Foram os seguintes os vencedo-

tres das quatorze provas dlrapu-
tados:

100 metros — nado livre «Alol-
sio B. Melo (Tijuca) em 1'03".

400 metros — nado livre — mo-
ças — Lily RIcliter (Germania)
em 0'14"8.

200 metros i — nado d« oostaa
— Túlio Almeida ' (Flamengo) em
2'47". • •

100 metros — nado de peito —
moças — Betty Pereira (Tleté)
em 1'34'!6.

»—-^———¦—¦——*****¦*¦*¦
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8. PAULO, (Osvaldo Lopes de ?'• »
I Castro, enviado especial do DIA- |

RIO DE NOTICIAS) — E' . pro-
fundamente .lamentável que te-
uhamos de iniciar esta crônica, fo-
callzando o descaso da. O. B. D.
pelo COampeonato Brasileiro In-
f anto-Juvenil. .

Foi tão grave, porem, o que
ocorreu em São Paulo, que não
podemos deixar, de , relatar,
afim de que sirva de advertência
para o. futuro.

Pode-se afirmar que o certa-
mo nfio seria realizado, não fora a
dedicação nunca desmentida de
esportistas como Maurício Bekenn,
José Plrronet, * Carlos de Campos
Sobrinho e José Mendes Junior,
quo tomaram todas as providen-
cias de organização, lnoluslve a
confecção das papeletas das pro-
vas, pois, até à véspera do certa-
me, não havia chegado a São Pau-
lo o delegado dá O. B. D.

O Congresso só foi realizado
porque Maurício Bekenn, demons-
trando mais uma vez o seu gran-
de amor pela natação, aceitou a
eleição de delegado da entidade
máxima.

O alojamento dos nadadores
cariocas o baianos deixou a dese-
Jar e a alimentação, preparada
numa corporação militar, era pés-
slmn*

Tudo foi solucionado satlsfa-j
tortamente; porquê o grande es- __
portista que é Marcos ¦ de Men-
donça, tomando conhecimento do
que acontecia, prontificou-se a ln-
tervir junto ao sr. Luiz-Aranha.
O presidente da'C. B. D. agiu
aliás, rapidamente, enviando um
funcionário da entidade nacional

llÉÉ&ffir -SHfc *¦»---¦¦:-:v.v...-.¦¦ ¦ ¦¦--¦¦-¦  iiiiia"
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Pedida a transferen-
cia de Guará

O Siderúrgica, de Sabará, so-
licitou, por. intermédio da Fe-
dèraçâo Mineira de Futebol, a
transferencia do dianteiro Guará,-
ora vinculado ao Flamengo.

a São Paulo, e autorizando desde
logo a mudança de local da ali-
mentação dos nadadores.

Domingo pela manhã, tambem
chagou à capital bandeirante o
sr. Cello de Barros, secretario da
C. B. D., que, entretanto, nada
mais teve a fazer.

EXITO TÊCNICí»
Apesar de tudo, o Campeonato

apresentou êxito técnico' sem pre-
cedentes.

Basta dizer-se que nada menos
de onze "records" foram supera-
dos. Algumas das performances
cumpridas pelos pequenos nada-

0; troféu 
'"Silvio 

Magalhães Padilha", agora em voder áo
Fluminense F. C.

200 metros — nado de peito —
WlUy Oto Jordan (Germania) em
2'65"2.

100 metros — nado de costaa —
moças — Jeane Berrogaln (Flu-
mlnense) em 1'31"2.

400 metros' — nado livre —

Biüy Conn terá nova
oportunidade

MIAMI, Florida, 10 (U. P.) —
O empresai-lo de box, Mllte Ja-
cobs, declarou que será dada ou-*
tra opoi-tunldado ao pugilista
Billy Conn para enfrentar o
campeáo mundial de peso pesa-
do, seja qual for o resultado do
"match" dé sexta-feira, contra
Tony Zale. De acordo com o
què' informa Jacobs, Conn pro-
vavelmente enfrentará oJe Louis
no mês de junho próximo.

Não foi ainda determinada a
bolsa que terá na luta de f.rs
3e março.

DOIS TREINOS POR
SEMANA

Já está sendo estudada a organização dà
equipe carioca para o II Torneio Experi-

 mental de Amadores
A Federação Metropolitana de

Putebol convidou, conforme no-
ticiamos, o sr. Manuel Maria Al-
ves para, novamente, preparar a
equipe de amadores que Irá dlspu-
tar o II Torneio Experimental,
promovido pela C. B, D., o qual
se desenrolará em março próxl-
mo. A aproximação dos feste-
jos . carnavalescos não permite
que sejam tomadas tmedtatamèn-
te as providencias necessárias.
Ma,s nem por isso o sr. Jos.J Ma-
ria Alves deixou de lnteressar-se
pela questão.

. — Naturalmente — disse-nos o
preparador dos amadores cario-
cas — nada de prático poderá

Estranho como pareça "ar JOHN HIX

ÍI''•¦' 
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ser feito antes do Carnaval. Esta
semana somente poderei, depois
de uma revista no ficharlo da'
Federação, escolher os elementos
para a Indispensável observação.
Nâo poderei contar, como seria
o Ideal, cum, alguíis dos jogado-
res que se sagraram campeões
pelo Vasco, em 1941, pois ¦ os
mesmos se tornaram profissio-
nais. Entretanto, o campo de
at&o felizmente é grande, e por
Isso mesmo creio que o futebol
amador carioca será bem repre-
sentado no certame.
DOIS TREINOS TOR SEMANA

— Pretendo -r- prosseguiu —
realizar q primeiro treino de con-
junto no domingo seguinte ao
Carnaval, e promover, depois,
dois ensaios semanais, com o ob-
Jetivo de dotar a, equipe do me-
ll-.or poderio conjuntivo possivel.
Quinta-feira, se possível, entre-
garel a, Federação a relação dos
amadores a serem convocados
para os exercidos — concluiu o
sr. Maria Alves. *

Alberto Oliveira (Uberlândia E.
C.) em S'19".

200 metros — nado livre — Alol
sio B. Melo (Tijuca) em 2'33".

100 metros — nado de costas —
Tullo Almeida (Flamengo) em
1'15"6.

100 metros — nado livre — mo-
ças — Liselote Krauss (Germa-
nia) em 1'15"7.

200 metros — nado de peito —
moças — Betty Pereira (Tleté)
em 3'24''8.'

1.500 metros — nado livre —
Alberto de Oliveira (E. C Uber-
landia) em 21'58"2.

100 metros — nado de peito --•
homens — Luiz Martins Cruz
(Germania) em 1*18"4.

200 metros — nado de cos-
tas ;— moças — Jeane Berrogahi
(Fluminense) em 3'23"4. j

A CONTAGEM!
A contagem geral de pontos

íol a seguinte:
Fluminense, 99; Germania, 95;

Tleté, 69; Corinthlans, 48; Fia-
mengo, 34 e Tijuca 33.

BENEMÉRITO TAMBEM DA NATAÇÃO
0 MAJOR INÁCIO ROLIM

Distinguido esse esportista pela Federação
Metropolitana ——

Aspecto da cerimonia inaugural ão Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil

dores-podem ser comparadas àa Çr
melhores marcas nacionais. San-
sio Mendes, por exemplo, fez
1*03"7 nos cem metros livres e
1'16"7 nos 100 metros de costas,,
e Manuel Ferreira, nos 200 me-
tros de peito, 3'00"7." Os outros "records" batidos fo-
ram:

lolanda Santana nos 100 me-
tros livres com 1'18"5 e nas 100
metros de costas, 1'31"6; Man-
fredo Leipslger nos 100 metros de
peito" com 1'28"5;' Maria Amélia
Amaral nos 50 metros de costas
com 46"4; Vanda Agottl nos 50
metros de peito com 44"3; Fer-
nando Pavan nos 50 metros de
peito com 48" 1; Sonla Feitosa
nos 50 metros ' nado livre cnm
40 "9; e Maria Fernandes nos 60
metros de costas com 43".
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(í) Tambem a- assembléia da Fe-
deração Metropolitana de Nata-
ção consignou em ata um voto
de grande louvor ao major Ro-
Um, pelos serviços que pres-
tou.

0 Canto do Rio tambem
pretende contratar

ic
Apurou a nossa reportagem

que o arqueiro Chlquinho tam-
bem interessa ao Canto do Rto,
O grêmio de Niterói' está prepa-
rando um grande "team" nara
este ano.

AUTOMOBILISMO E TRÁFEGO
União Beneficente dos Chaufteurs do Rio de Janeiro
Reconhecida de Otllldude Pública por deo. 11.0HÜ. etn 4II0|IU34. Edifício próprio
à rna Evaristo da Veiga n » 130, sobrado • Tels.: 42-4535 e 42-4793 Expediente,
todos os dias ouls. das 8 as 22 bs. e aos domingos a feriados, das 8 at 18 bs.

®-

Batido o S. Gabriel
pelo Ramos

Realizou.se, no último domin-^
gò, o jogo amistoso entre o Ra- • p(,rtl,-lllKmos e o Sâo Gabriel, nos grama- |
do do clube leopoldlnense.

A vitoria pertenceu ao Ramoa,
pela contagem de 5-4, depois do
«slar perdendo por 4-2 ao findar
a etapa inicial. Fizeram oí ten-
tos para o Ramos, os seguintes
jogadores: Mário II (3), Baiano
e Ângelo. O quadro vencedor
estava assim constituído: Pedri-
nho — Mario e Chico Preto —
Coelho  Tinoco (Chamaroll)

Afonso — Pérlcles (Noronha!
Baiano — Ângelo e Mario II.

Esportes em
Paquetá

Uma brilhante tarde de
atletismo entre os clubes

Paquetá e Tupi
Realizou-se, domingo último, ná ele-

gante qundra do Paquetá Praia Clu-
be um amistoso de basquetebol onde se
defrontaram as equipes daquele'e do
Tupi P, C. Os dois quadros atua-
ram com as seguintes constituições:.

Paqueln — Curi, índio, Dacio, Jar-
dtm c Leo. Tupi — Mairi, BaljU, An-
gelo, Luiz c Miúdo.

O encontro transcorreu num ambl-
ente dc franca harmonia, ficando
desse modo, demonstrado, mais uma
vez, o grande espirito esportivo da
mocidade residente na encantadora
ilha de Paquetá.

Coube- a vitoria do r.eferldo encon-
tro íis cores do Paquetá Praia Clube,
que soube, elegantemente, dividir as
glorias com seu co-irmão, senslbill-
zando, assim, a seleta assistência què
lotava as dependências da nova praça
de esportes da destacada equipo lo-
cal. Estilo, pois, de parabéns os es-

srs. Câmara Lima e Augus-
to Alexandre, que, na direç&o dos
olubes disputantes, promoveram aque-
Ia brilhante tarde de atletismo.

Rongo transferido para
o River Plate

A"C. B. D., lendo em vista a
informação do Fluminense F.
C, resolveu conceder a trans-
ferencla ao jogador Rongo para
o River Plate, de" Buenos Aires.

Major Inácio ae Freitas
Rolim

O major Inácio de Freitas Ro-
lim é um dos mais dedicados es-
portlstas do pais. Sua atuação
à. frente da Escola Nacional da
Educação Física e .Federação
Metropolitana de ¦ Atletismo ai
está para provar o conceito em
que é tido.

Todos os esportes vêm usu-
fruindo o lucro da ação bene-
merita do major Rolim e, ainda
agora, a natação brasileira con-
traiu tambem uma divida para
com o conhecido esportista, >ue
desfez, em quarenta e oito ho-
ras, a ameaça de o Distrito Fe-
deral não participar do Campeo.
nato. Brasileiro. Infanto-Juventl,
realizado em São Paulo, conse-
guindo com o chefe do Governo
as passagens para a delegação.

" O major Rolim compareceu.
ainda pessoalmente, àquele cer-
tame, prestigiando e incentivan-
do os nadadores do futuro. Es-
tes, aliás, prestaram-lhe signlf 1-
cativa homenagem antes do ini.
cio das provas.

0 Clube de Xadrez
vai promover uma

competição
O Clube de Xadre"z do Rio do

Janeiro vai realizar, em fins
deste mês, uma serie de parti-
das simultâneas. Para essa fim,
a diretoria convidou os jogado-
res da 1.» turma Almeida Pm-
to, Tiago Manglnl, Caetano
Neto, Geraldlno Isidoro, Pinéa
Rabinovlci, Francisco Agarez e
dr. Moysês Xavier do Araujo.

As inscrições, franqueadas a
qualquer amador, soclo tm n3o
du clube, estão desde já abertas

«na sede, à avonlda Rio Branco,
183, 3.» andar. (Edifício da So.
cledade Sul-Riograndense).

4/ feira, 11 de fevereiro
ADVOGADO DE DIA — Dr. Carlos

Raposo.

PROCURADOR — Norival, a rua
do Resende, 8, sobrado. Telefone: —
42-1700.

DEPARTAMENTO JURÍDICO — De-
vem comparecer, As 11 horas da ma-
nhã, para sumario, os associados: Joa-
quim Duarte Nel, na 3."> Vara Crlmt-
nal; Alfredo Artur da Costa e Américo
Ribeiro, na 6.a Vara Criminal..

AMBULATÓRIO — Movimento de
ontem: Lavagens urebrals 26, lavagens
vesicais 14, dilatações 17, injeções rn-
dovenosas 22, injeções intramusculares
28 curativos 32, diatermia 6, ralos
ultra-violeta 9, ralos lhfra-vermelho 8.
Total 162.

.AOS MOTORISTAS — NAo estando
trabalhando ou doente não precisa pa-
gar ao Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Empregados em Transpor-
tes o Cargas, bastando enviar o reque-
rimento seguinte: "O associado, acima
Identificado, estando, temporariamente,
sem exercer a sua profissão, vem soll-
citar a.V. S. a devida permissão para
o arquivamento; nessa Delegacia da
Carteira dc Recibos (modelo DA. 15)
c da Carteira de Motorista, para fim
de Isenção, a partir do próximo mês".

OFICIO — Da Sociedade Beneflcen-
te dos Chauffeurs do Estado de São
Paulo recebeu a União o seguinte: "E'
com Imensa satisfação que agrndeço,
om nome da Sociedade Beneticento dos
Chauffeurs do Estado de São Paulo,
a comunicação da posse da Dlretbrla
que deve gerir essa Ilustro co-irmã,
durante o ano de 1942. Felicitando
seus associados pela acertada escolha
dos nomes dos seus dirigentes, que, por
si só, constituem uma garantia do exito
do uma administração. Fazendo votos
de multas felicidades, aproveito a
oportunidade para apresentar a V. S.
e o todos os membros da Diretoria,
os meus protestos de elevada Pitlmo
c distinta consideração, o me subscrevo,
(ai Fausto Soares de Resende — Pre-
sidente".

DEPARTAMENTO MÉDICO — Devem
comparecer os candidatos seguinto*.

çalves, Carlos Vieira Rodrigues e Cona-
tántino Ribeiro da Silva.

FUNERAL — Foi paga a quantia de
200S000 a D. Adellna da Rocha Melo.
viuva do associado José Melo Junior,
matricula 1,772.

SECRETARIA — Devem comparecer
os associados: Arlstldes Correia, Al-
berto Ferreira da Rosa, Aníbal Lnu-
reiro, Antonio Durães de Castro, An-
tonio Gonçalves Macieira, Antonio Lu-
cio de Oliveira, Carlos Aurélio, Clau-
dionor do Nascimento Lopes, Diomai
Cabral de Araujo, Elias Garcia Tosta,
Euscblo de Magalhães Couto Filho, Gil-
berto da Silva Vldelra, Henrique Fe-
lipe Baur, Horacio Luiz Magalhães,
Jesuino de Oliveira Santos, João Fer-
rarl 2.", João Lope3 Venancio, João
Tavares, Joaquim CAndldo LobAo, Joa-
quim da Costa Figueiredo. Joaquim
Pereira da Silva, José da Costa Cai-
valho, para levar a carteira de ldentl-
dnr> associativa.

AVISO — O dr. Jorge de Lima na
presente semana só dará consulta das
10 às 12 horas.-

INSPETORIA DO
TRÁFEGO

Exame de motoristas
CHAMADA PARA HOJE, AS 7,4.1

HORAS (TURMA A) — Neraldo Du-
tra de Carvalho, Antônio Martins Ne-
to, Milton Salino, Orlando da Sllv»
Machado, Carlos Gomes Lages, Her-
colino Dias da Costa, José Machado
Filho, José Alves Feitosa, Mario Fer-
reira Tavares, JoAo de' Melo Resende,
Jair da Silva Gomes, Ganen Nalium
Ganem, Orlando Francisco Pinhel, Pa-
dro de Morais Botelho e Humberto de
Alencar Castelo Branco.

PROVA REOUI.AMENTAR — Ar-
mando Pinto Carvalho.

TURMA SUPLEMENTAR — João Ca-
valcantl Lima. José Placldlno do Sglto,
José Américo Siqueira e Lucas Blanco.

CHAMADA PARA HOJE, AS 7,l.">
HORAS (TURMA B) — José Paim do
Góls, Ivo José Peixoto Fortuna, Mtltnn
Lucas da Rocha, Carlos Renato Faria
Vanottl, Anor Alves de -Meneses, Van-
da S7,athvski Szklenlarz, Alcino .lordíio,
Antonio do AssunçAo Lopes, Antonio
Correia da Silva, NUton Borges, Jair

A conduta extraordinária*-»
te brilhante dos nadadores 1
neiros, que vêm de conquista
o trl-campeonato infanto-jw
nll do Brasil, é merecedora ti
mais destacados elogios, fon*
obtidos tempos-que revelamu
progresso formidável da nstifl
mineira. Isso significa qiai
grande Estado será, dentro a
pouco, um adversário tenffi
lísslmo para cariocas e paul»
tas, nas competições mis
adultos. E' de justiça pot a
relevo o trabalho fecundo Is
Carlos de Campos Sobrinho l
Nelson Reis cie Almeida, tísi
cos paulistas, que, repetindo l
proeza dos antigos bandeira
tes, foram "desbravar" os"»
toes" esportivos cla grande, i
querida terra mineira, tortiat-
do-a, na parte relativa à aqui
tica, uma verdadeira poten»
em pleno desenvolrlmento /

O jogador Leonidas parei
que vai voltar ao clube da (
vea I E' como dizem: "uma tt
FZa"ne?i<)!0, sempre Flamcnjo",
às vezes... Todas as (ncompí-
tibilidades que existem enlrei
presidente do riibro-tiejro 11
profissional, estão desapareci--
tío coiíto desaparece a lua
fumaça âo meu cigarro... Coi-
be a este jornal, hà algum dia
antecipar o noi-fdade, <f'"à
apreciando um diálogo entreí
presidente Gtisíauin/io e |am-iffo, ouviu o jiaredro n*>

' negro defender Leonidas: '|l
eie não è assim... i' >V»
uma vitima do ?ire(0"... W
senti, então, o que slgnl/W
essa mudança de oplniíoi
presidente. E a minha dedtirl
foi certa. Antes assim. Ml
ciirá em paz, graças «oi W
oficios do amigo Lin,
nho" diligente em lodo i»
trabalho de reconciliação;!
os dois queridos waiorali rusí
negros.

José BflíGIDO

EMBALAGENS!

^GUÃRD/T

NEPOMUCENOsClA.LTi)'

Ave ino cie Afonseca, Álvaro de uosUs, | piBUe!ra da Silva, Antonio 
', 

Borges,Hellodoro Toyiso, Augusto Mendonça ¦ oabrlel José dos Santos, Josó Ricardodo Castro Medeiros, Antonio -Novutt | úp Oliveira e José SimeAo de Freitas.Bronca, Jpauulm Romfio da Silva Aim- . pUOVA REGULAMENTAR - Herme-ral, José Antonio de Morais, Ed«ar! un^n Holntor!Gonçalves Sales. _ Eunides Alves dol CHAMADA PARA HOJE, AS W,WCarvalho, Armando do Abreu, Claude-
miro Vieira do Matos, JoAo Francisco
da Cru?., Mario do Sousa BrandAo, Ar'
tur Francisco Lopes, Manuel Luiz Gon-

Campeonato Sulamericano de Futebol, 1942
'MOVIMENTO TílCNIOO

MA CAM DS'
,60 METrtOÜ DE
flEriTE QUE TEU
7 QOAIMOJJ..
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HORAS (TURMA* EXTRAORDINÁRIA)
— Armando Peixe de Sousa, Carlos
Aui-ustn Leal Jourdan, Alolslo Teixeira
I.plto Penldo, JoAo Duarte SlmAo da
Fonseca Loi|l, Alcebiades Coutinho, VI-
toria dos Anjos, Nelson da Silveira
Cintra, Antonio RIotllliiRer Juntar, Jona
di) Sousa chaves, Armando de Pousa,
JoAo de Arauto, Abílio da Costu Mon-
don, Macarln Bastos dn Carvalho, Jooe~
Uno Saules da Amorim • Ernesto , (lon
Snnton,

PltO.VA RRail1,AMRNTAR — Antônio
Parla Flllio, -

iir.Hin.TAno non rxamrr ri'R-
TUAnOl ANTE ONTRH — APROVA.
dom - loiiimiii Mnsiiov Ollvolrn vmu-
no PnniM, Kurt Clumlilnnr, llcImnDizillmiiim, liflfim KFiIrtim Oinm), Mu»
puni iTnnPlHort Pnrvnltml iJimlnr, Vot»
ilomnr VIpI|'ii rin Bsilrlln flniiln, Mn>
iint<l Kl» Iti)i'lm Nfiiln-t flllin, Allim'!!)
AImIiÍ' llnnviii, Allt ruiu- |''llll)i'lii'ii IÍ'II
Hiinimi, ijiipifl Iiiiiipn ile Mornln, Jnrfi»
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lr^y em 1918

,TEL:45-322b
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Gonçalves, Hélio dn .Maios AW
Nelson Dantas, José Caetano
tos, Amaro Cesario (ie Sousa "
Jorge Ribeiro CAmara, Anton»
quês Mocho, Zlida Brura u"
JoAo Soares dos Santos.

REPROVADOS — Treze.

Infrações registradl
.DIVERSOS' - P. 4746 - Mfli!

0211 - 11070. „ ,u,MEIO FIO E BON1»: -J:,m
DESOBEDIÊNCIA AO 8IMJ .

P. 1-77; S. P. 1-184031 P. m i
16708 - 10387 - 24279 - 34633

NAÓ DIMINUIR A MARCHA -'

ESTACIONAR EM tOOAL NAL
RIITUIO - S. P. 1-8317; M..„C'"PJ

707 - l-3* '

13743 l„5K :™m «TK
21430 -
»4«1 JJ'0,!
38381 J5!S
30BBD Wíl
i innn llll'

385
3SB4 3051

17704 18202
10702 30852
22031 33070
95070 3775»
31304 31557
35200 35305
10030 - muno
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